
Bijlage 2: Competentieprofiel docent LC
Tabor College Hoorn en zelfevaluatie

Scoor de gedragsindicatoren met 1 t/m 4:

1= zwak

2= behoeft verbetering

3= voldoende

4= uitstekend

In dit competentieprofiel vind je de competenties die behoren tot de functie van de

docent LC (competentie 1 t/m 8 gelden voor alle docenten).

COMPETENTIES INCLUSIEF GEDRAGSINDICATOREN

Competentie 1 Algemeen: Functioneren binnen Tabor en de eigen
locatie
De docent LC is in staat om, als werknemer van Tabor, op adequate wijze

een professionele werkrelatie met de eigen organisatie te onderhouden.

Gedragsindicatoren Zelfevaluatie

1. ziet erop toe dat leerlingen respectvol met hem/haar, elkaar en met

anderen omgaan en geeft daarin zelf het goede voorbeeld

2. werkt vanuit de visie en de afspraken van de school, zoals vastgelegd

in school-, locatie- en teamplannen

3. toont initiatief, betrokkenheid en verantwoordelijkheid en stelt zich

positief kritisch op

4. gaat discreet om met vertrouwelijke informatie

5. stelt zich representatief en klantvriendelijk op, vertegenwoordigt de

school op correcte en positieve wijze

Competentie 2: Onderwijs voorbereiden
De docent LC is in staat om op adequate wijze het onderwijs voor te

bereiden om optimaal les te kunnen geven.

Gedragsindicatoren Zelfevaluatie

1. stemt het onderwijs (inhoud en werkwijze) af binnen de vaksectie,

streeft één lijn in onderwijs na
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2. ontwikkelt betekenisvolle lesmaterialen, opdrachten en toetsen

3. sluit met het onderwijs aan op voorgaand en navolgend onderwijs,

houdt rekening met eerdere ervaringen en resultaten

4. ontwikkelt inzichtelijke lesplanningen, verdeelt de lesstof effectief over

het jaar/de periode

Competentie 3: Optimaal pedagogisch/didactisch klimaat creëren
De docent LC is in staat om op adequate wijze een veilige en uitdagende

leer-/werkomgeving voor leerlingen te realiseren zodat leerlingen zich

optimaal kunnen ontwikkelen.

Gedragsindicatoren Zelfevaluatie

1. maakt heldere afspraken met de leerlingen over de gewenste

(studie)houding, handelt daarnaar en hanteert de (school)regels

consequent

2. creëert een ontspannen sfeer, straalt rust uit en houdt orde in de klas

3. toont stressbestendigheid; behoudt het overzicht in hectische situaties

en blijft taken goed uitvoeren

4. toont affiniteit met de doelgroep en neemt leerlingen serieus

5. benadert leerlingen op positieve wijze, spreekt ze aan op talenten en

geeft regelmatig complimenten

6. stelt zich verantwoordelijk op voor het oplossen van eigen problemen

met leerlingen/klassen

Competentie 4: Onderwijs verzorgen
De docent LC is in staat om op adequate wijze een aantrekkelijk en

uitdagend onderwijsaanbod te verzorgen.

Gedragsindicatoren Zelfevaluatie

1. hanteert een inzichtelijke en herkenbare opbouw/structuur in de lessen

2. varieert in werkvormen, passend bij de doelgroep, inhoud en doelen

van de les

3. legt de lesstof duidelijk uit, speelt daarbij in op de verschillende niveaus

en leerstijlen van leerlingen

4. speelt bewust in op de verschillen in motivatie, tempo en capaciteiten

van leerlingen

5. staat boven de leerstof, verstrekt ook informatie over zaken die de

leerstof overstijgen en beantwoordt vragen daarover
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6. sluit zoveel mogelijk in de les aan op de belevingswereld en interesses

van leerlingen en verwerkt, waar mogelijk, de actualiteit in de les

7. motiveert en stimuleert leerlingen tot zelfstandig leren/werken en tot

samenwerken

8. bereidt leerlingen goed voor op toetsen en examens

Competentie 5: Leerlingen begeleiden
De docent LC is in staat om op adequate wijze leerlingen te begeleiden, al

dan niet in de rol van mentor.

Gedragsindicatoren Zelfevaluatie

1. staat open voor leerlingen, luistert goed en toont begrip

2. geeft leerlingen de ruimte om zelf problemen op te lossen, stuurt actief

aan op eigen verantwoordelijkheid en initiatief

3. bewaakt de professionele afstand richting leerlingen en hun

ouders/verzorgers, geeft duidelijk grenzen aan

4. signaleert opvallende veranderingen in gedrag, resultaten en/of

ontwikkeling van leerlingen en maakt dit tijdig bespreekbaar

5. verdiept zich actief in de vastgestelde problematiek van leerlingen

(autisme, dyslexie, e.d.) en werkt volgens de afspraken in het

handelingsplan

6. fungeert, in de rol van mentor, als aanspreekpunt voor leerlingen en

ouders/verzorgers, zorgt dat hij/zij bereikbaar en benaderbaar is

7. bewerkstelligt, in de rol van mentor, actief een vertrouwensband met

leerlingen en ouders/verzorgers, betrekt ouders/verzorgers actief

8. hanteert, in de rol van mentor, de juiste gesprekstechnieken passend

bij het type gesprek (ouder-, portfolio-, en mentorgesprekken)

Competentie 6: Reflecteren
De docent LC is in staat om op adequate wijze te reflecteren op het eigen

functioneren en dat van zijn/haar collega’s.

Gedragsindicatoren Zelfevaluatie

1. kijkt kritisch naar eigen functioneren en houding, werkt aan

verbeterpunten

2. vraagt actief om en staat open voor advies en feedback van collega’s

en leerlingen op eigen functioneren en verwerkt dit in eigen handelen

3. bespreekt met collega’s op constructieve wijze hun functioneren, geeft

hen bruikbare feedback en adviezen
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Competentie 7: Samenwerken
De docent LC is in staat om op adequate wijze samen te werken met

collega’s.

Gedragsindicatoren Zelfevaluatie

1. stemt de werkzaamheden zorgvuldig af met collega’s en verdeelt het

werk op eerlijke wijze in onderling overleg

2. komt afspraken na

3. spreekt collega’s aan op het nakomen van afspraken en betrokkenheid

4. toont belangstelling in collega’s

5. biedt collega’s collegiale ondersteuning

6. vraagt tijdig hulp van collega’s

Competentie 8: Bijdragen aan onderwijsontwikkeling/-vernieuwing
De docent LC is in staat om op adequate wijze een bijdrage te leveren aan

de onderwijsontwikkeling/-vernieuwing binnen het eigen vakgebied en/of

team.

Gedragsindicatoren Zelfevaluatie

1. stelt zich positief kritisch op ten opzichte van onderwijs, bediscussieert

met collega’s ontwikkelingen en mogelijkheden

2. experimenteert met initiatieven voor onderwijsvernieuwing in eigen

lessituaties

3. participeert actief in (vakoverstijgende) projecten die bijdragen aan

verbetering van het onderwijs

4. evalueert met collega’s ingevoerde onderwijsvernieuwing en verwerkt

verbeterpunten in toekomstige aanpak en werkwijze

Competentie 9: Onderwijsontwikkeling/-vernieuwing initiëren (mogelijk
onderscheidende competentie voor de docent LC)
De docent LC is in staat om op adequate wijze

onderwijsontwikkeling/-vernieuwing te initiëren.

Gedragsindicatoren Zelfevaluatie

1. volgt actuele ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs en

vertaalt deze naar kansen voor de school

2. vervult een voortrekkersrol, enthousiasmeert collega’s om een actieve

bijdrage te leveren aan verbetering van het onderwijs

3. werkt initiatieven voor onderwijsontwikkeling uit in concrete en haalbare

plannen
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4. creëert draagvlak voor onderwijsontwikkeling: beargumenteert

voorstellen, neemt de inbreng en mening van collega’s serieus

5. analyseert en evalueert ingezette onderwijsontwikkeling kritisch en

formuleert verbeterpunten

Competentie 10: Begeleiden/coachen van docenten (mogelijk
onderscheidende competentie voor de docent LC)
De docent LC en LD is in staat om op adequate wijze docenten te

begeleiden/coachen.

Gedragsindicatoren Zelfevaluatie

1. informeert nieuwe docenten en stagiaires duidelijk en volledig over de

structuur, de regels/afspraken en verwachtingen van de school

2. observeert en bewaakt actief de voortgang en ontwikkeling van de

docent en hanteert de juiste gesprekstechnieken om bevindingen te

bespreken

3. luistert goed, spiegelt en daagt de docent uit tot zelfreflectie en eigen

initiatief

4. fungeert als vraagbaak, geeft waarnodig (didactische) adviezen en

alternatieven

Competentie 11: Coördineren van de uitvoering van onderwijs (mogelijk
onderscheidende competentie voor de docent LC)
De docent LC en LD is in staat om op adequate wijze de uitvoering van

onderwijs te coördineren binnen een specifieke groep docenten.

Gedragsindicatoren Zelfevaluatie

1. fungeert als intermediair tussen schoolleiding en docenten, informeert

beide partijen tijdig en volledig

2. verdeelt in overleg de werkzaamheden, houdt daarbij rekening met de

individuele voorkeuren en capaciteiten van de docenten

3. stimuleert een positieve sfeer; motiveert docenten tot onderlinge

samenwerking en het ondersteunen en leren van elkaar

4. stelt zich verantwoordelijk op voor de resultaten, houdt het overzicht op

de werkzaamheden en maakt verbeterpunten tijdig bespreekbaar
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