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FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

 
Context 
 
Praktijkonderwijs is de poort naar de arbeidsmarkt voor leerlingen waarvan wordt verwacht 
dat zij (nog) geen aansluiting hebben met het niveau van het reguliere voortgezet onderwijs 
eventueel in combinatie met een orthodidactische en / of orthopedagogische hulpvraag. 
De Praktijkschool Apeldoorn begeleidt haar leerlingen naar betaald werk of verdere scholing 
en bereidt hen voor op een zelfstandige deelname aan de maatschappij, met de rechten en 
plichten die daarbij horen. De school biedt concreet, praktisch en samenhangend onderwijs, 
gericht op het leren van kennis en vaardigheden op een manier die past bij de 
persoonlijkheid en de ambities van de leerling.  
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Door het volgen van een eigen, individuele leerroute en het doen van een steeds groter 
beroep op hun zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en zelfredzaamheid worden 
leerlingen gestimuleerd hun capaciteiten optimaal te benutten. De overgang naar de 
arbeidsmarkt wordt voorbereid door intensief contact met instanties, bedrijven en 
opleidingsinstellingen die op enigerlei wijze van belang kunnen zijn voor de loopbaan van de 
leerlingen.  
 
Een afstemming op ieder individu afzonderlijk, rekening houdend met diens mogelijkheden 
en hulpvragen, vraagt om een uitdagende, gestructureerde en veilige omgeving. Het vraagt 
tevens medewerkers die in staat zijn deze omgeving te creëren en die gericht zijn op het 
scheppen van nieuwe kansen voor leerlingen, met de extra aandacht en zorg die deze 
maatschappelijk kwetsbare doelgroep verdient op haar eerste stappen naar volwassenheid. 
Dit alles in een school waar leerlingen, hun ouders en het schoolteam met plezier naar toe 
gaan om in samenwerking met elkaar de basis te leggen voor succes in het leven.  
 
De school voor praktijkonderwijs kent een schoolleiding, bestaande uit een directeur en 
adjunct directeur, groeps- en vakleraren, gespecialiseerd ondersteunend en 
onderwijsondersteunend personeel en secretarieel-administratieve medewerkers. 
 
De groepsleraar werkt onder verantwoordelijkheid van de directeur. De groepsleraar is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het praktijkonderwijs en het begeleiden van de 
leerlingen, betrekt de omgeving bij de gedragsbeïnvloeding van de leerling, levert bijdragen 
aan de onderwijsvoorbereiding, onderwijsontwikkeling en schoolorganisatie en verzorgt één 
of meer vormen van specifieke begeleiding. Daarnaast voert de groepsleraar op basis van 
eigen specifieke deskundigheid opgedragen werkzaamheden uit, op basis van een in het 
schoolbeleid omschreven takenpakket. 
 
 
Werkzaamheden 
 
1. Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het praktijkonderwijs en het begeleiden van 

leerlingen door: 
- het ontwikkelen van een leertraject / leerlijn waarin aandacht is voor de specifieke 

hulpvraag van de leerling; 
- het daartoe zo nodig ontwikkelen van lesmateriaal; 
- het bij de leerlingen tot ontwikkeling brengen van competentie, autonomie en relatie 

zoals beschreven in het schoolplan; 
- het gedurende een schooljaar lesgeven aan en begeleiden van groepen leerlingen; 
- het creëren van een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en 

gewaardeerd voelen; 
- het stimuleren en begeleiden van sociale vaardigheden bij leerlingen met 

verschillende sociaal-culturele achtergronden; 
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- het structureren en coördineren van de activiteiten van individuele leerlingen en 
leerlingengroepen; 

- het in voorkomende gevallen aansturen van onderwijsondersteunend personeel; 
- het diagnosticeren en evalueren van ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen, 

het mede opstellen en uitvoeren van handelingsplannen, het bespreken van de 
voortgang ervan in een (begeleidings)team; 

- het met de ouders / verzorgers bespreken van de voortgang en de ontwikkeling van 
leerlingen; 

- het onderhouden van contacten met gespecialiseerde ondersteuning of commissie 
van begeleiding en andere betrokkenen; 

- het bijhouden van de werkdossiers en leerlingendossiers van de eigen groep. 
 
2. Betrekt de omgeving bij de opvang en begeleiding van leerlingen door: 

- het met de gespecialiseerde ondersteuning of commissie van begeleiding bespreken 
van de ontwikkeling van leerlingen; 

- het consulteren van en het verwerken van adviezen van externe deskundigen; 
- het bespreken van de voortgang, ontwikkeling van de leerling met ouders / 

verzorgers / externe deskundigen; 
- het kunnen aangeven van de eigen mogelijkheden en beperkingen (kwaliteiten) met 

betrekking tot het uitvoeren van de gewenste taken; 
- het zich op de hoogte houden van maatschappelijke ontwikkelingen en er bij de 

uitvoering van onderwijs en begeleiding op inspelen. 
 
3. Levert bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding, de onderwijsontwikkeling en de 

organisatie door: 
- het bijdragen aan de ontwikkeling van het (meerjaren) onderwijsplan; 
- het doelgericht kiezen en hanteren van verschillende didactische werkvormen en 

leeractiviteiten, aansluitend op de onderwijsdoelen; 
- het leveren van bijdragen aan de pedagogische richting, resulterend in 

onderwijsprogramma's; 
- het leveren van bijdragen aan het formuleren van les- en opvoedingsdoelen; 
- het zich op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen voor het 

praktijkonderwijs en het bijdragen aan de vertaling daarvan naar pedagogisch 
verantwoorde en didactische werkvormen en leeractiviteiten; 

- het actief participeren aan teamvergaderingen; 
- het mede organiseren en uitvoeren van buitenschoolse activiteiten; 
- het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten en collegiale consultatie 

aansluitend op het persoonlijk ontwikkelingsplan. 
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4. Levert een bijdrage aan de (kwaliteit van de) taakstelling van de Praktijkschool 
Apeldoorn in zijn algemeenheid, door: 
- het signaleren van mogelijkheden en kansen en het gevraagd en ongevraagd 

adviseren inzake verbetervoorstellen van het proces binnen het eigen vakgebied; 
- het actief werken aan de eigen ontwikkeling; 
- het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van de voor de inhoud van het 

onderwijs relevante zaken. 
 
5. Voert op basis van de eigen specifieke deskundigheid opgedragen werkzaamheden uit, 

op basis van een in het schoolbeleid omschreven takenpakket, met daaraan gekoppelde 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

 
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 
- de groepsleraar praktijkonderwijs legt verantwoording af aan de directeur over de 

uitvoering van het onderwijs en het begeleiden van leerlingen conform de leerdoelen en, 
over de kwaliteit van de bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en de 
onderwijsontwikkeling en over de kwaliteit van de specifiek opgedragen 
werkzaamheden; 

- de groepsleraar praktijkonderwijs verricht de werkzaamheden binnen de onderwijswet- 
en regelgeving, leerdoelen en beleidslijnen van de school; 

- de groepsleraar praktijkonderwijs neemt beslissingen bij de oplossing van specifieke 
hulpvragen, bij de uitvoering van het onderwijs en het begeleiden van leerlingen, bij de 
bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en onderwijsontwikkeling en bij de eventuele 
aansturing van de leerwerkmeester. 

 
 
Kennis en vaardigheden 
 
De groepsleraar praktijkonderwijs beschikt over: 
- gespecialiseerde didactische en pedagogische kennis en vaardigheden, kennis van de 

leerstof en van het ontwikkelen van specifieke leerstof; 
- inzicht in beleid, taakstelling, werkwijze en organisatie van de school; 
- inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverleningsinstanties 

en bedrijfsorganisaties; 
- kennis van en vaardigheid in het omgaan met leerlingen en ouders / verzorgers van 

verschillende culturele achtergronden; 
- vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; 
- vaardigheid in het samenwerken met andere disciplines in een multidisciplinair team; 
- vaardigheid in het coördineren en uitvoeren van specifieke vormen van begeleiding. 
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Contacten 
 
De groepsleraar praktijkonderwijs onderhoudt contacten met: 
- leerlingen om opdrachten en leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. 

hulpvragen te bespreken; 
- met ouders / verzorgers om de voortgang, ontwikkeling en specifieke hulpvragen van 

leerlingen te bespreken en medewerking te verwerven voor een actieve ondersteuning 
voor de gewenste ontwikkeling van de leerling;  

- collega's over studievoortgang en studieresultaten van leerlingen om informatie uit te 
wisselen en zaken af te stemmen; 

- bedrijven / hulpverleners / specialisten over de diagnose en specifieke hulpvraag van 
leerlingen om informatie te verkrijgen, danwel uit te wisselen en tot afstemming en 
oplossingen of een verbeterde pedagogische en didactische aanpak te komen. 

 
 
 

VERANTWOORDING 
 

 
Motivering 
 
Op basis van het activiteitenprofiel werden als mogelijke hoofdgroepen II tot en met V 
aangegeven. Het FUWASYS inschalingsadvies salarisschaal 10 - IVc is tot stand gekomen 
op basis van onderstaande overwegingen. De kenmerken waarop gescoord is, zijn 
genummerd van 1 tot en met 14 en de bijbehorende score uit het scoreprofiel staat tussen 
haakjes vermeld. 
 
 
Werkzaamheden 
 
1. Het betreft minder gangbare of nieuwe zaken en problemen waarbij na analyse 

alternatieven, ontwerpen, adviezen, programma's, e.d. worden ontwikkeld, veelal in 
multidisciplinair verband. Voor het onderwijsleerproces worden nieuwe onderwijs- en / 
of lesprogramma's in teamverband ontwikkeld. (4) 

2. Het betreft het realiseren van de taakstelling van de werkeenheid op een afgebakend 
werkgebied, dan wel het realiseren van een eindproduct van een werkeenheid of het 
verrichten van beleids-, of ontwerpondersteunende werkzaamheden en / of het 
verzorgen van het onderwijsleerproces of theorie- en praktijkinstructie. (3) 

3. De werkzaamheden beïnvloeden de werkzaamheden van de medewerkers en / of 
leerlingen van de eigen werkeenheid en het effect is tot op korte termijn (een jaar) 
merkbaar. (3) 

4. De aanpak van de werkzaamheden vereist inspelen op nog niet eerder voorgekomen 
situaties, waarbij zelf alternatieve benaderingen moeten worden gezocht. (4) 
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5. Bij de werkzaamheden moet worden ingespeeld op onverwachte omstandigheden, 
technologische ontwikkelingen, meervoudige leer-, gedrags- en 
ontwikkelingsproblemen, of verschuivingen in (onderwijs)beleid. (3) 

 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 
6. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is er vrijheid om - na analyse  
 (onderwijskundige) benaderingen of alternatieven - af te stemmen op gewijzigde of 

zich wijzigende omstandigheden. (4) 
7. De beslissingen komen tot stand na interpretatie en beoordeling van niet duidelijk 

omlijnde keuzefactoren. (3) 
8. Het effect van de beslissingen is voorspelbaar en kan op korte termijn (korter dan een 

jaar) worden vastgesteld. (3) 
9. Met elkaar samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en / of 

specifiek geformuleerde beleidslijnen / programma's zijn aanwezig als basis voor de 
uitvoering van het werk. (3) 

10. Het betreft een beoordeling van producten, onderzoeksresultaten of adviezen op 
overeenstemming met gestelde normen, criteria of specificaties. (3) 

 
Kennis en Vaardigheid 
 
11. Algemeen theoretische, praktisch gerichte kennis en ervaring van het vakgebied 

(hieronder wordt in het voortgezet onderwijs ook verstaan de vakinhoudelijke en 
vakdidactische en pedagogische kennis en ervaring), waarbij inzicht in 
organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische 
samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein wordt vereist of zoals in het onderwijs 

 het geval is, inzicht in de diverse culturele achtergronden van de leerlingen. (3) 
12. Leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende of 

adviesvaardigheden, dan wel didactische, pedagogische, stimulerende, motiverende 
en sociale vaardigheden en invoelingsvermogen ten aanzien van leerlingen. (3) 

 
Contacten 
 
13. Bij de contacten is sprake van verschillende belangen. (3) 
14. Het verkrijgen van afstemming over de wijze van toepassing van regelgeving, de  
 uitvoering van beleid, onderwijsprogrammering of de werkwijzen bij te leveren  
 diensten. (3) 
 
 


