
 

FUNCTIEBESCHRIJVING 
 
 
Datum   : juni 2017 
Functiebeschrijving  : Docent LC 
Vastgesteld besluit CvB : 11-7- 2017 
 
Waardering  
Salarisschaal LC 
 
Context 
- Organisatorische eenheid: Onderwijscluster 
 
- Verantwoording: aan de teamleider 

 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Scalda.  De Docent LC werkt ten behoeve van 
een onderwijscluster en voert de werkzaamheden uit binnen het door de directie aangegeven 
strategische (onderwijs)kader.  
 
De Docent LC verricht in het bijzonder werkzaamheden binnen een aantal resultaatgebieden: 
1. Onderwijs; 
2. BPV-begeleiding; 
3. Onderwijsontwikkeling en –vernieuwing; 
4. Deelnemersbeleid; 
5. Contractactiviteiten. 
 
Resultaatgebieden 
1. Resultaatgebied 1 

- Verzorgt het volledige onderwijsleerproces waarin kennis, vaardigheden en 
houdingsaspecten overgedragen worden behorende bij het eigen leer- en/of vakgebied; 

- Bepaalt op basis van het OER te gebruiken leer- en oefenstof, les- en leermethodes en 
het te gebruiken materiaal en levert bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum; 

- Begeleidt bij werkstukken, stelt toetsen en examens samen, neemt deze af en 
beoordeelt deze; 

- Stuurt onderwijsondersteunend personeel aan en begeleidt startende docenten; 
- Draagt bij aan activiteiten die voortvloeien uit afspraken uit het taakverdelingsbeleid. 

 
2. Resultaatgebied 2 

- Stelt het bpv beleid mede op, waaronder het bpv plan; 
- Begeleidt deelnemers bij bpv, afstudeeropdrachten etc. en beoordeelt bpv verslagen e.d. 
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3.  Resultaatgebied 3 
- Werkt nieuwe onderwijskundige (vak)ontwikkelingen binnen vastgestelde kaders op het 

eigen aandachtsgebied uit; 
- Houdt daarbij rekening met aanverwante leer- en/of vakgebieden en de gestelde 

eindtermen kwalificatiedossiers;  
- Ontwikkelt voorstellen voor onderwijsvernieuwing;  
- Stuurt aan en/of levert een inhoudelijke bijdrage aan werk- en projectgroepen in de 

branche en/of Scalda-breed v.w.b. onderwijsontwikkelende activiteiten.  
 
4. Resultaatgebied 4 

- Ontwikkelt, implementeert en evalueert het deelnemersbeleid voor het eigen leer- en/of 
vakgebied; 

- Begeleidt deelnemers (individueel of groepsgewijs), analyseert hulpvragen en klachten, 
verwijst zonodig naar externe hulpverleningsinstanties en doet voorstellen ter 
verbetering van deelnemersbegeleiding; 

- Regisseert het leerproces van de individuele deelnemer. 
 
5. Resultaatgebied 5 

- Ontwikkelt nieuwe producten, verwerft nieuwe klanten, vertaalt vragen van (potentiële) 
klanten in onderwijs- en onderzoeks(maatwerk)programma’s en adviezen; 

- Voert opdrachten, multidisciplinaire projecten/programma’s uit zoals 
scholingsprogramma’s en adviesopdrachten. 

 
Bevoegdheden 
Beslist over/bij: 

- het verzorgen van het onderwijsleerproces; 
- het mede opstellen van het bpv beleid; 
- het ontwikkelen van voorstellen voor onderwijsvernieuwing; 
- het ontwikkelen, implementeren en evalueren van het deelnemersbeleid; 
- het vertalen van vragen van (potentiële) klanten in onderwijs- en   
       onderzoeks(maatwerk)programma’s en adviezen. 

 
Kennis en vaardigheden 
- brede theoretische kennis en praktijkkennis op het leer- en/of vakgebied van de opleiding 

en van algemene onderwijskundige ontwikkelingen; 
- brede en verdiepte didactische en pedagogische kennis t.b.v. het begeleiden van de 

individuele deelnemer; 
- kennis van culturen van op de instelling aanwezige deelnemers; 
- inzicht in de bedrijven- en instellingenstructuur en inzicht in de taak organisatie en 

werkwijze van Scalda; 
- vaardigheid in het opzetten van onderwijsprogramma’s; 
- vaardigheid in het inspelen op veranderende onderwijsvragen en in het toepassen van 

diverse didactische methoden; 
- vaardigheid in het verwerven, opzetten en uitvoeren van contractactiviteiten; 
- vaardig in het begeleiden van startende docenten; 
- vaardigheid in project-/programmamanagement; 
- werk- en denkniveau: HBO 
 
Contacten 
- met collega’s over voorstellen voor onderwijsontwikkeling en- vernieuwing om af te 

stemmen en beleidsafspraken te maken; 
- met externe opdrachtgevers over contractactiviteiten om tot passende contractafspraken 

te komen; 



Docent LC  3  

- met deelnemers en/of ouders over wensen, voortgang, resultaten e.d. om tot afspraken te 
komen; 

- met bpv biedende organisaties over het verloop van de bpv om bij problemen tot 
oplossingen te komen; 

- met hulpverleners over leer- en gedragsproblemen van deelnemers om knelpunten te 
inventariseren en oplossingen te zoeken; 

- met bedrijfsleven en instellingen over wensen/eisen t.a.v. lesprogramma’s om deze af te 
stemmen op het beroepsmatig functioneren of het functioneren in vervolgonderwijs van 
ex-deelnemers; 

- met startende docenten om hen te coachen. 
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Bijlage 2: competenties behorende bij docent LC. 

 
 

Competenties Docent LC (schaal LC) 
 
 

 

1.1: Interpersoonlijk
  
  
  
  
   

         
- De leraar ziet wat er gebeurt in de groepen waarmee hij werkt. Hij luistert naar de 
leerlingen/deelnemers  
en reageert op hen. Hij spreekt hen aan op ongewenst gedrag en hij stimuleert gewenst gedrag.  
Hij laat de leerlingen/deelnemers in hun waarde en zorgt ervoor dat de leerlingen/deelnemers respect 
opbrengen  
voor hem en voor elkaar.  
        
- Hij maakt de leerlingen/deelnemers medeverantwoordelijk voor de sfeer in de groep en reageert  
positief op initiatieven van leerlingen/deelnemers.  
       
- Hij stimuleert de samenwerking met en tussen de leerlingen/deelnemers. Hij staat open voor 
vragen  
van leerlingen/deelnemers en laat merken dat hij begrijpt wat ze zeggen en dat hij hier rekening mee houdt.
          
   
- Hij laat merken dat hij een goede samenwerking tussen de leerlingen/deelnemers waardeert en 
zorgt  
ervoor dat leerlingen/deelnemers rekening houden met elkaar.    
     
- Hij houdt in zijn taalgebruik, omgangsvormen en manier van communiceren rekening met wat 
gebruikelijk  
is in de leefwereld van zijn leerlingen/deelnemers.      
    
- Hij houdt rekening met wat gebruikelijk is in de beroepspraktijk waar zij zich op voorbereiden en hij  
gebruikt ook voorbeelden uit de beroepspraktijk, bijvoorbeeld bij het bespreken van communicatie en  
omgangsvormen.      
        
- Hij kan beschrijven en verklaren wat de communicatiepatronen zijn in de (cultureel heterogene) 
groepen 
 waarmee hij werkt en hoe de sociale verhoudingen liggen. Hij weet hoe hij een en ander zonodig kan 
verbeteren.         
  
- Hij kan verantwoorden hoe hij met zijn (cultureel heterogene) groepen omgaat en ook met 
individuele  
leerlingen/deelnemers. Daarbij maakt hij gebruik van relevante theoretische en methodische inzichten.
          
      

 1.2: Pedagogisch  

          
- Hij ziet hoe leerlingen/deelnemers met elkaar omgaan en wat dat voor gevolgen heeft voor het 
welbevinden van (individuele) leerlingen/deelnemers. Hij bespreekt met hen de sfeer in de groep en de 
omgang met elkaar.         
    
- Hij helpt deelnemers om ten opzichte van elkaar en/of hun collega's in bedrijf of instelling, 
collegiale omgangsvormen te ontwikkelen en benut hierin de leeromgeving als oefenomgeving voor de 
werkomgeving.         
    
- Hij helpt deelnemers bij de ontwikkeling van hun beroepsidentiteit.   
        
- Hij waardeert de inbreng van de leerlingen/deelnemers, is nieuwsgierig naar hun ideeën en 
complimenteert hen regelmatig. Hij stimuleert hen om kritisch na te denken over hun opvattingen en gedrag 
en om daarover in de groep te communiceren.      
       
- Hij levert zijn bijdrage aan een goede analyse van het sociale klimaat in de groepen waar hij mee 
te maken heeft en hij communiceert hierover met zijn collega's.    
       
- Hij signaleert ontwikkelings- of gedragsproblemen bij individuele leerlingen/deelnemers en 
beoordeelt in overleg met collega's of en hoe die aangepakt kunnen worden.   
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- Hij laat leerlingen/deelnemers zelfstandig werken en samenwerken. Hij bevordert de 
zelfstandigheid van de leerlingen/deelnemers en de samenwerking tussen leerlingen/deelnemers door hen te 
stimuleren tot of te begeleiden bij het reflecteren op de geboekte resultaten en op het proces van leren en 
samenwerken.         
    
- Hij doet recht aan (culturele) verschillen tussen leerlingen/deelnemers: hij houdt er rekening mee 
en maakt er in zijn pedagogisch handelen goed gebruik van.    
       
- Hij begeleidt leerlingen/deelnemers bij het maken van keuzes gericht op hun studie en loopbaan. 
Hij draagt eraan bij dat leerlingen/deelnemers passende adviezen krijgen die aansluiten bij hun ambities en 
capaciteiten.         
    
- Hij is zich bewust van zijn eigen beroepsopvatting, zijn waarden en normen en hij laat dat merken 
aan zijn leerlingen/deelnemers. Hij kan bijvoorbeeld toelichten welke rol zijn normen, waarden en 
beroepsopvatting spelen bij de begeleiding van de leerlingen/deelnemers.   
        
- Hij kan zijn pedagogische opvattingen verantwoorden en ook hoe hij de groep of individuele 
leerlingen/deelnemers aangepakt heeft. Daarbij maakt hij gebruik van relevante theoretische en methodische 
inzichten.          
    

 
 
1.3: Vakinhoud en 
didactiek     
   

          
- Hij kan opdrachten, oefeningen en toetsen waar zijn leerlingen/deelnemers mee te maken krijgen 
zelf foutloos uitvoeren, demonstreren en uitleggen. Dit voor zover die betrekking hebben op zijn vak(gebied).
          
   
- Hij ontwerpt leeractiviteiten die in het perspectief van de loopbaan van de deelnemer betekenisvol 
zijn en waarin hij rekening houdt met het niveau van taalbeheersing van de deelnemer: zowel brede 
geïntegreerde opdrachten of projecten als smalle vakgerichte, zowel school gerelateerde als ook werkplek 
gerelateerde.         
    
- Hij ontwerpt in overleg met de praktijkbegeleider opdrachten waarmee de deelnemer in het bedrijf 
zelfstandig aan de slag kan, die recht doen aan de specifieke kenmerken van het bedrijf of bedrijfstak, die 
ervoor zorgen dat de leermogelijkheden op de werkplek optimaal benut worden en dat de deelnemer ten 
behoeve van zijn loopbaan optimaal leerrendenment haalt uit het werkplek gerelateerde leren. 
          
  
- Hij biedt de leerlingen/deelnemers keuzes (thema's, werkvormen, opdrachten) en zorgt voor 
actieve betrokkenheid van leerlingen/deelnemers bij de invulling van hun onderwijsprogramma. Hij creëert de 
randvoorwaarden (sfeer, organisatie, opdrachten, materialen en machines) die de leerlingen/deelnemers in 
staat stellen zelfstandig te kunnen werken, zodat zij in hun eigen tempo en op hun eigen wijze kunnen leren.
          
  
- Hij maakt gebruik van moderne middelen, waaronder ICT. Zo maakt hij, als dat aan de orde is, 
gebruik van een elektronische leeromgeving die plaats- en tijdonafhankelijk leren mogelijk maakt en 
effectieve communicatie over het leren vanaf verschillende plekken ondersteunt.  
           
- Hij legt duidelijk uit aan leerlingen/deelnemers welke leerdoelen hij met welke activiteiten nastreeft. 
Of hij laat binnen gegeven kaders de leerlingen/deelnemers hun eigen leerdoelen formuleren. 
          
  
- Hij bepaalt met de deelnemer diens (individuele) leertraject, opgebouwd uit individuele activiteiten 
en groepsactiviteiten, rekening houdend met de mogelijkheden en ambities van de deelnemer. 
          
  
- Hij begeleidt leerlingen/deelnemers in hun leerproces door reflectiegesprekken met hen te voeren 
zodat de leerlingen/deelnemers in staat zijn om zelf leervragen te formuleren en het eigen leerproces te 
sturen.          
    

 

1.4: Organisatorisch
  
  
  
  
  
  
  

  
 
- Hij hanteert concrete, functionele en door de leerlingen/deelnemers gedragen procedures en afspraken op e      

organisatievormen, leermiddelen en leermaterialen aan die leerdoelen en leeractiviteiten ondersteunen. 

- 
Hij houdt een heldere planning aan, waarbinnen keuzemogelijkheden voor de leerlingen/deelnemers zijn. Hi      
leerlingen/deelnemers en voor zover mogelijk stelt hij die met de leerlingen/deelnemers op. Hij gaat adequa       
situaties improviseert hij op een professionele manier en stelt daarbij duidelijke prioriteiten 

- Hij organiseert gesprekken met de (praktijk)begeleider in het bedrijf of de instelling en met de deelnemer om        
begeleiding af te stemmen. Hij administreert deze gesprekken in een (leerling)volgsysteem. 

- Hij organiseert en administreert in samenwerking met collega's en de (praktijk)begeleider van het bedrijf of i      
leerling/deelnemer. Hij zorgt voor heldere communicatie naar de leerling/deelnemer over de beoordeling. 
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- In situaties van teamteaching en/of samenwerking met onderwijsassistenten of instructeurs en met begeleiders in    
zorgt hij voor een duidelijke taakverdeling en -afstemming die ook bij de deelnemers bekend is. 

- Hij kan zijn opvattingen, zijn aanpak van (groeps- of) klassenmanagement en de organisatie van zijn onderwijs (op      
instelling) verantwoorden. 

          

 
1.5: Samenwerken met 
collega's     
  
   

           
- Hij werkt samen met collega's (docent, instructeur en/of onderwijsassistent) in het voorbereiden, 
uitvoeren (teamteaching) en evalueren van onderwijs. Hij heeft een gemakkelijk toegankelijke administratie 
en registratie van leerling(deelnemer)gegevens.      
     
- Hij werkt met collega's samen aan het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs of de 
organisatie, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van opdrachten en beoordelingsinstrumenten in het kader van 
een nieuwe onderwijsvorm of het vormen van kernteams of zelfsturende teams.   
       
- Hij spreekt collega's aan en is zelf ook aanspreekbaar als het gaat om het vragen of geven van 
hulp bij het werk.         
    
- Hij houdt rekening met zijn collega's en met de belangen van zijn school.  
         
- Hij draagt bij aan een effectief functionerende organisatie door te werken volgens in de organisatie 
geldende afspraken, procedures en systemen.      
       
- Hij kan zijn opvattingen en zijn werkwijze op het gebied van samenwerken met collega's en 
functioneren in de schoolorganisatie verantwoorden.     
        

 

1.6: Samenwerken met 
omgeving   
  
  
  

          
- Hij onderhoudt op een open en constructieve manier contacten met ouders, verzorgers of andere 
belanghebbenden. Zo spreekt hij mensen en instellingen buiten de school aan die met de 
leerlingen/deelnemers te maken hebben en is hij ook zelf voor die mensen en instellingen aanspreekbaar. 
Daarbij stemt hij zijn werk goed af op dat van andere partijen.    
       
- Hij bespreekt op een open en constructieve manier de ontwikkeling van de deelnemer met de 
praktijkbegeleider, zodat eventuele problemen tijdig worden onderkend en opgelost.  
         
- Hij bouwt relaties op met bedrijven of instellingen en onderhoudt deze. Hij helpt in het bedrijf of de 
instelling mee om voor de deelnemers een betekenisvolle leerplek en veilige leeromgeving te maken. Hij 
zorgt voor een werkbaar evenwicht tussen de belangen van deelnemers, school en bedrijf zodat ook op 
lange termijn een goede samenwerking wordt gegarandeerd. Verslagen van zijn contacten met bedrijven of 
instellingen administreert hij in een (digitaal) relatiebeheerssysteem, zodat de informatie voor zijn collega's 
beschikbaar is.         
  
- Hij stelt zich ondernemend en marktgericht op, volgt de ontwikkelingen in het bedrijfsleven, 
instellingen en maatschappij en vertaalt deze naar het onderwijs. Hij gaat adequaat om met vragen uit he 
bedrijfsleven en instellingen en benut deze vragen te behoeve van het onderwijs (bijvoorbeeld door ze te 
vertalen naar opdrachten voor deelnemers).      
     
- Hij overlegt met vertegenwoordigers van toeleverende en afnemende scholen om te komen tot 
doorlopende leerlijnen, zodat de leerling optimaal de eigen loopbaan vorm kan geven.  
        
- Hij geeft aansprekende voorlichting over de opleidingen aan (potentiële) deelnemers, bedrijven of 
instellingen die leerwerkplekken bieden of kunnen gaan bieden en aan ouders of verzorgers van de 
deelnemers.         
    
- Hij kan zijn opvattingen en werkwijzen op het gebied van samenwerken met (potentiële) 
leerwerkplek biedende bedrijven/instellingen, ouders/verzorgers en anderen buiten de school verantwoorden.
          
       

 
1.7: Reflectie en 
ontwikkeling    
  
  

 Indicator         
     
- Hij brengt onder woorden wat voor hem in het leraarschap belangrijk is en vanuit welk 
professionele opvattingen hij werkt. Zo brengt hij zijn beroepsopvatting en werkhouding in verband met de 
(onderwijskundige en levensbeschouwelijke) identiteit van de school.    
       
- Hij kijkt kritisch naar zijn werk en gebruikt evaluatie, reflectie en feedback van anderen om zich 
verder te ontwikkelen.        
     
- Hij benoemt zijn sterke en zwakke kanten, formuleert leervragen en werkt daar planmatig aan. Hij 
maakt daarbij gebruik van de kaders en structuren die de school biedt (bijvoorbeeld 
competentiemanagement, persoonlijk ontwikkelingsplan, teamontwikkelingsplan, functionerings- en 
beoordelingsgesprekken).        
     
- Hij signaleert relevante ontwikkelingen in de samenleving, het bedrijfsleven en het onderwijs en 
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trekt daaruit consequenties voor zijn professionele ontwikkeling.    
       
- Hij benut verschillende mogelijkheden om zichzelf verder te ontwikkelen, zoals bijhouden van 
vakliteratuur, het volgen van trainingen en opleidingen, maar ook het deelnemen aan vernieuwingsprojecten, 
het uitvoeren van actieonderzoek en het oppakken van nieuwe taken.    
         
- Hij kan zijn eigen activiteiten en plannen over professionele ontwikkeling verantwoorden, in relatie 
met het beleid van de school, afspraken binnen het team en tegen de achtergrond van actuele 
ontwikkelingen in het onderwijs, het bedrijfsleven en de samenleving.    
          
  

 

3.1: Samenwerken 
  
  
  
  
  
   

Niveau 1: meewerken en informeren van anderen      
        
- Toont belangstelling voor collega's en biedt op verzoek hulp aan.   
         
- Komt afspraken na.        
     
- Deelt informatie en ervaringen met anderen.     
        
- Geeft eigen mening en vraagt mening van collega's en houdt hier rekening mee. 
          
- Draagt bij aan een gemeenschappelijk doel.     
        

 3.2: Betrokkenheid
  

 Niveau 1: verantwoordelijkheid nemen voor eigen werk    
          
- Accepteert de doelen en waarden van de organisatie.    
         
- Committeert zich aan de werkwijzen van de organisatie en handelt daarnaar.  
         
- Staat voor het eigen werkgebied in relatie tot het organisatiebelang.   
         
- Is trots op de organisatie.       
          
  

 3.5: Klantgerichtheid
  

Niveau 1: Servicegericht zijn        
      
- Stelt zich hulpvaardig op bij vragen van klanten.     
        
- Onderneemt snel en adequaat, concrete acties naar aanleiding van klantvragen. 
          
- Is gericht op het leveren van kwaliteit.      
       
- Toont integriteit en eerlijkheid in het contact en maakt heldere afspraken over service, kwaliteit en 
levering.          
          
  

 4.4: Innovatief 
vermogen 

Niveau 2: Met nieuwe of alternatieve ideeën en oplossingen voor de dag komen 
- Benadert vraagstukken vanuit nieuwe en onverwachte invalshoeken. 
- Toont zich nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen en informeert zich daarover. 
- Brengt bestaande ideeën en oplossingen met elkaar in verband om tot een nieuwe          oplossing 
of nieuw idee te komen. 
- Komt regelmatig met ongebruikelijke en innovatieve voorstellen en ideeën. 

   

 5.2: Integriteit  

Niveau 1: Handelen naar algemeen geldende normen en waarden    
          
- Draagt normen en waarden uit.      
       
- Is eerlijk en betrouwbaar.       
      
- Toont respect voor anderen.       
      
- Heeft geen vooroordelen en stelt zich neutraal op.    
         

 6.1: Initiatief 

 
Niveau 2: Ongevraagd en zelfstandig actie ondernemen 
- Komt met verbeteringsvoorstellen. 
- Kijkt vooruit om op toekomstige gebeurtenissen te kunnen anticiperen. 
- Ziet kansen en grijpt deze. 
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 6.5: Flexibiliteit  

Niveau 1: Adequaat reageren op zich wijzigende omstandigheden    
          
- Heeft inzicht in eigen aanpak.       
      
- Schakelt snel tussen verschillende werkzaamheden binnen het eigen gebied.  
         
- Staat open voor veranderingen of verbeteringen die anderen voorstellen.  
         
- Ziet in wanneer zijn gedragsstijl niet aanslaat bij de ander.    
         

 
 
 
Opgemaakt 21 juli 2015 
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