
ROUTEPLANNER
Carrièrepaden voor leraren

HANDLEIDING:
De leerkrachten binnen de RVKO zetten zich iedere dag in voor de 
ontwikkeling van de leerlingen. Om daarbij steeds het beste uit de 
leerlingen te kunnen halen en tegelijkertijd bevlogen en uitgedaagd 
te blijven in het werk, is het belangrijk dat er ruimte is voor het 
inzetten en ontwikkelen van specifieke talenten.  

En er is vaak meer ruimte dan je denkt! Deze kaartenset is 
gebaseerd op het carrièrepadenbeleid voor leraren van  
de RVKO en speciaal ontwikkeld voor de toolbox ontwikkel-
gesprekken. De kaarten beschrijven diverse specifieke  
rollen die je als groepsleerkracht binnen de school  
of het bestuur kunt vervullen. 

In de loop van de tijd kunnen de QR codes 
verouderen. Vind je niet wat je zoekt? 

Laat je niet ontmoedigen, maar zoek hier  
nog even verder en laat je inspireren.

Met elkaar ontdekken hoe je binnen een team 
alle talenten optimaal kunt combineren en inzetten? 

Kijk dan eens naar de toolkit 
baan anders organiseren van de PO raad. 
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De set bestaat uit 29 kaarten die ieder  
een specifieke rol beschrijven. De 29 rollen zijn 

ondergebracht in de volgende 5 thema’s:

Kies een thema dat je aanspreekt en onderzoek  
vervolgens welke rol het beste bij je past.

VAKINHOUDELIJK

OVERIG

ONDERWIJS-
ONTWIKKELING

ONDERSTEUNING

ZORG 



Het combineren van lesgeven met een andere  
rol binnen de school of het bestuur maakt nieuwe 
uitdagingen mogelijk en heeft tegelijkertijd een 
positief effect op de kwaliteit van jouw werk met  
de leerlingen. De rollen zijn niet bedoeld om volledig 
buiten de groep werkzaam te zijn. 

Het gaat juist om de gouden combinatie van groeps- 
 gebonden taken en aanvullende specialismen.  
Deze kaarten set is zeker niet volledig en ook zullen  
niet alle rollen binnen iedere school passen. 

De set is bedoeld als eerste aanzet en inspiratiebron
voor het nadenken over mogelijke rollen in combinatie 
met de functie van groepsleerkracht, die passen  
bij jouw professionele ontwikkel wensen en bij  
de organisatie. 

ROUTEPLANNER
Carrièrepaden voor leraren
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VAK
INHOUDELIJK

Leerkracht - Taal/leesspecialist
Leerkracht - Jonge Kind specialist

Leerkracht - Hoogbegaafdenspecialist
Leerkracht - Vakspecialist

Leerkracht - Identiteit en Burgerschapsspecialist
Leerkracht - Coöperatieve werkvormspecialist

Leerkracht - Pabodocent
Leerkracht - Nascholer

Leerkracht - Rekenspecialist

Leerkracht - Rekenspecialist

 R OL BE S C HR I J V ING
Een leerkracht-Rekenspecialist is dé expert op het gebied van 
rekenen binnen de school. Hij of zij ondersteunt collega’s in 
hun ontwikkeling op het gebied van rekenen en waarborgt 
de kwaliteit van het reken onderwijs op school. Een leer-
kracht-Rekenspecialist kan ook ingezet worden op andere 
scholen.

 W E R K Z A A MHE DE N
• Ontwikkelen van het rekenbeleid in de school.
•  Begeleiden van collega’s op het gebied van rekenen.
•  Kwaliteitsbewaking van het rekenonderwijs binnen de 

school.
•  Delen van kennis en advisering over rekenonderwijs op  

school- en organisatieniveau, bijvoorbeeld in werk-
groepen.

 OP L E IDING S T IP S
 Post-hbo opleiding rekencoördinator



VAK
INHOUDELIJK

Leerkracht - Rekenspecialist

Leerkracht - Jonge Kind specialist
Leerkracht - Hoogbegaafdenspecialist

Leerkracht - Vakspecialist
Leerkracht - Identiteit en Burgerschapsspecialist

Leerkracht - Coöperatieve werkvormspecialist
Leerkracht - Pabodocent
Leerkracht - Nascholer

Leerkracht - Taal/leesspecialist

 R OL B E S C HR I J V I NG
Een leerkracht-taal/leesspecialist is dé expert op het gebied 
van taal- en leesonderwijs. Hij of zij ondersteunt collega’s  
op het gebied van taal, begrijpend lezen, technisch lezen en 
leesbevordering en waarborgt de kwaliteit van het taal- en 
leesonderwijs op school. Een leerkracht- taal/leesspecialist 
kan ook ingezet worden op andere scholen. 

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Ontwikkelen van taal- en leesbeleid in de school.
•  Begeleiden van collega’s op het gebied van taal en lezen.
•  Kwaliteitsbewaking van het taal- en leesonderwijs binnen 

de school.
•  Delen van kennis en advisering over taal- en lees-

onderwijs op school- en organisatieniveau, bijvoorbeeld 
in werkgroepen.

 OP L E I DI NG S T I P S
 De Post-hbo opleiding 

Taalpcoördinator 
 Beter begrijpend-
leesonderwijs

Close reading

Technisch lezen in 
een doorlopende lijn

Leerkracht - Taal/leesspecialist



VAK
INHOUDELIJK

Leerkracht - Rekenspecialist
Leerkracht - Taal/leesspecialist

Leerkracht - Hoogbegaafdenspecialist
Leerkracht - Vakspecialist

Leerkracht - Identiteit en Burgerschapsspecialist
Leerkracht - Coöperatieve werkvormspecialist

Leerkracht - Pabodocent
Leerkracht - Nascholer

Leerkracht - Jonge Kind specialist

 R OL BE S C HR I J V ING
Een leerkracht – Jonge kind specialist heeft diepgaande 
kennis over de ontwikkeling van het jonge kind. Hij of zij is in 
staat om binnen de school een beredeneerd onderwijs-
aanbod vorm te geven, uitgaande van de specifiek pedago-
gisch-didactische aanpak van het jonge kind.

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Begeleiden van collega’s op het gebied van de ontwikke-

ling van het jonge kind.
•  Vanuit een onderbouwde visie een beredeneerd onder-

wijsaanbod binnen de school vormgeven en bewaken 
gericht op groep 1 tot en met 3.

•  Delen van kennis en advisering over onderwijs aan jonge 
kinderen op school- en organisatieniveau, bijvoorbeeld in 
werkgroepen.

 OP L E IDING S T IP S

Post-hbo opleiding  
Jonge Kind specialist

Leerkracht - Jonge Kind specialist



VAK
INHOUDELIJK

Leerkracht - Rekenspecialist
Leerkracht - Taal/leesspecialist

Leerkracht - Jonge Kind specialist

Leerkracht - Vakspecialist
Leerkracht - Identiteit en Burgerschapsspecialist

Leerkracht - Coöperatieve werkvormspecialist
Leerkracht - Pabodocent
Leerkracht - Nascholer

Leerkracht - Hoogbegaafdenspecialist

 R OL BE S C HR I J V ING
Een leerkracht – HB-specialist heeft diepgaande kennis over 
de ontwikkeling van meer- en hoogbegaafde leerlingen.  
Hij of zij is in staat om binnen de school een beredeneerd 
onderwijsaanbod vorm te geven, uitgaande van de specifiek 
pedagogisch-didactische en sociaal-emotionele aanpak van 
meer- en hoogbegaafde kinderen.

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Vanuit een onderbouwde visie een beredeneerd  

onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen 
binnen de school vormgeven en bewaken.

•  Begeleiden van collega’s op het gebied van de  
ontwikkeling van meer- en hoogbegaafde leerlingen.

•  Delen van kennis en advisering over onderwijs  
aan meer- en hoogbegaafde leerlingen op school- en  
organisatieniveau, bijvoorbeeld in werkgroepen.

 OP L E IDING S T IP S

Opleiding Talentbegeleider  
PPO Rotterdam Gaaf

Leerkracht - Hoogbegaafdenspecialist



VAK
INHOUDELIJK

Leerkracht - Rekenspecialist
Leerkracht - Taal/leesspecialist

Leerkracht - Jonge Kind specialist
Leerkracht - Hoogbegaafdenspecialist

Leerkracht - Identiteit en Burgerschapsspecialist
Leerkracht - Coöperatieve werkvormspecialist

Leerkracht - Pabodocent
Leerkracht - Nascholer

Leerkracht - Vakspecialist

 R OL BE S C HR I J V ING
Een leerkracht-vakspecialist heeft zich gespecialiseerd op het 
gebied van bijvoorbeeld muziekonderwijs, handvaardigheid, 
bewegings onderwijs, Engels, ICT, buitenonderwijs of wereld-
oriëntatie en geeft binnen het expertisegebied lessen in 
andere groepen. Daarnaast waarborgt hij/zij de kwaliteit van 
deze vakken op school en inspireert collega’s met lesideeën.

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Geven van lessen aan verschillende groepen  

binnen de school.
•  Collega’s inspireren, adviseren en coachen  

t.a.v. het vakgebied.

 OP L E IDING S T IP S
Post-hbo opleiding 

Vakspecialist muziek 

Post-hbo opleiding Specialist  
innovatie en digitale didactiek 

Post-hbo opleiding Specialist 
onderwijs in omgeving 

Overige mogelijkheden

Leerkracht - Vakspecialist



VAK
INHOUDELIJK

Leerkracht - Rekenspecialist
Leerkracht - Taal/leesspecialist

Leerkracht - Jonge Kind specialist
Leerkracht - Hoogbegaafdenspecialist

Leerkracht - Vakspecialist

Leerkracht - Coöperatieve werkvormspecialist
Leerkracht - Pabodocent
Leerkracht - Nascholer

Leerkracht - Identiteit en Burgerschapsspecialist

 R OL BE S C HR I J V ING
Een leerkracht – identiteit & burgerschapsspecialist geeft 
vorm aan de katholieke identiteit van de school en onder-
steunt collega’s in het uitdragen hiervan. Ook richt hij/zij het 
burgerschapsonderwijs van de school in.

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Ontwikkelen van een aanbod gericht op identiteit en 

burgerschap binnen de school.
•  Katholieke feesten en vieringen organiseren.
•  Inspireren en ondersteunen van collega’s in hun  

onderwijsaanbod binnen dit thema.
•  Onderhouden van contact met de Identiteitsbegeleider  

van de RVKO.

 OP L E IDING S T IP S

‘Burgerschap,  
wat moeten we ermee?’

Leerkracht - Identiteit en Burgerschapsspecialist



VAK
INHOUDELIJK

Leerkracht - Rekenspecialist
Leerkracht - Taal/leesspecialist

Leerkracht - Jonge Kind specialist
Leerkracht - Hoogbegaafdenspecialist

Leerkracht - Vakspecialist
Leerkracht - Identiteit en Burgerschapsspecialist

Leerkracht - Coöperatieve werkvormspecialist
Leerkracht - Pabodocent
Leerkracht - Nascholer

Leerkracht - Coöperatieve werkvormspecialist

 R OL BE S C HR I J V ING
Een specialist coöperatieve werkvormen is de expert op  
het gebied van coöperatieve werkvormen binnen de school. 
Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor ‘lesgeven met 
coöperatieve werkvormen’ en zorgt voor een schoolbrede 
kennisdeling over coöperatief leren.

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Verspreidt kennis over coöperatieve werkvormen  

binnen de school.
•  Inspireert, coacht en adviseert collega’s om  

verschillende coöperatieve werkvormen tijdens hun 
lessen in te zetten.

 OP L E IDING S T IP S

 Cursus coöperatief leren in  
jouw onderwijspraktijk

Leerkracht - Coöperatieve werkvormspecialist



VAK
INHOUDELIJK

Leerkracht - Rekenspecialist
Leerkracht - Taal/leesspecialist

Leerkracht - Jonge Kind specialist
Leerkracht - Hoogbegaafdenspecialist

Leerkracht - Vakspecialist
Leerkracht - Identiteit en Burgerschapsspecialist

Leerkracht - Coöperatieve werkvormspecialist

Leerkracht - Nascholer
Leerkracht - Pabodocent

 R OL BE S C HR I J V ING
Een leerkracht-Pabodocent combineert lesgeven in  
het basis onderwijs met lesgeven op de pabo.  
Hij/zij geeft les aan pabostudenten en geeft het onder-
wijs binnen zijn of haar vakgroep samen met andere 
pabodocenten vorm.

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Afhankelijk van de taak- en functie binnen de pabo.

 OP L E IDING S T IP S
WO-master in de richting Pedagogiek, Onderwijskunde, 
ontwikkelings/onderwijs psychologie, eerste graads  
lerarenopleiding.

Specialisatie mogelijkheden

Leerkracht - Pabodocent



VAK
INHOUDELIJK

Leerkracht - Rekenspecialist
Leerkracht - Taal/leesspecialist

Leerkracht - Jonge Kind specialist
Leerkracht - Hoogbegaafdenspecialist

Leerkracht - Vakspecialist
Leerkracht - Identiteit en Burgerschapsspecialist

Leerkracht - Coöperatieve werkvormspecialist
Leerkracht - Pabodocent
Leerkracht - Nascholer

 R OL BE S C HR I J V ING
Een leerkracht-nascholer organiseert nascholings- en  
profes sionaliseringsactiviteiten vanuit de Thomas  
More Academie voor leerkrachten in het basis onderwijs. 

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Verzorgen van nascholings- en professionaliserings -

activiteiten binnen de Thomas More Academie.
•  Is steeds op de hoogte van actuele kennis en  

nascholingsaanbod voor onderwijsprofessionals  
en leert on the job het trainers/ opleiders vak.

•  Zet specifiek ontwikkelde expertise (zowel door  
opleiding als trainingen en praktijkervaring) in binnen  
de Thomas More Academie.

 OP L E IDING S T IP S
• 

Leerkracht - Nascholer



ONDERWIJS-
ONTWIKKELING

Leerkracht - Ontwikkelaar
Leerkracht - Beleidsmedewerker

Leerkracht Onderzoeker

 R OL BE S C HR I J V ING
Een leerkracht-onderzoeker is leerkracht en daarnaast als 
onderzoeker verbonden aan één van de lectoraten van TMH. 
Het onderzoeksgebied is variabel en de werkzaamheden 
vinden plaats onder leiding van een lector. 

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Verrichten van onderzoek op school- en/of 

organisatieniveau onder leiding van een lector van  
Thomas More Hogeschool. 

•  Zelfstandig opzetten, uitvoeren en rapporteren van 
praktijk- of promotieonderzoek. 

•  Kennisverspreiding van onderzoeksresultaten en 
-adviezen op scholen en via diverse kanalen.

 OP L E IDING
Wo-master op het gebied van onderzoek en onderwijs.

Leerkracht - Onderzoeker



ONDERWIJS-
ONTWIKKELING

Leerkracht Onderzoeker

Leerkracht - Beleidsmedewerker
Leerkracht - Ontwikkelaar

 R OL BE S C HR I J V ING
Een leerkracht-ontwikkelaar is naast zijn of haar lesgevende 
taken betrokken bij het ontwikkelen van doorlopende 
leerlijnen, curricula of lesmaterialen. 
Wanneer een nieuwe manier van werken wordt ingevoerd,  
is hij/zij verantwoor delijk voor de monitoring en eventuele 
tussentijdse bijstelling.

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Begeleiden van projecten op het gebied van  

onderwijs ontwikke lingen binnen de school en  
(evt.) bovenschoolsniveau.

•  Bijdragen aan de ontwikkeling van het bestaande 
curriculum of nieuwe curricula. 

•  Kennis over onderwijsontwikkelingen en/of  
-vernieuwingen delen op scholen.

•  Implementatie van bv. W&T, zelfsturend leren,  
Skillslab, regelarme scholen, Jonge kind e.d.

•  Ontwikkelen van lessenseries binnen de school. 

 OP L E IDING S T IP S

Post-hbo opleiding richting  
Teacher Leadership

Leerkracht - Ontwikkelaar



ONDERWIJS-
ONTWIKKELING

Leerkracht Onderzoeker
Leerkracht - Ontwikkelaar

Leerkracht - Beleidsmedewerker

 R OL BE S C HR I J V ING
De leerkracht-beleidsmedewerker is naast zijn lesgevende  
taken betrokken bij de ontwikkeling en het opstellen  
van beleid binnen het schoolbestuur, bijvoorbeeld op  
het gebied van onderwijskwaliteit, kwaliteitsbewaking,  
ICT of personeelszaken.

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Bijdragen aan de ontwikkeling van beleid binnen  

de RVKO.
•  Delen van (praktijk)kennis en advisering over beleid  

op bestuursniveau.
• Kwaliteitsbewaking van beleid op bestuursniveau.

 OP L E IDING S T IP S
 Post-hbo of wo-master op het gebied van  
Onderwijskunde, ICT of HRM, of 

Post-hbo opleiding richting  
Teacher Leadership

Leerkracht - Beleidsmedewerker



OVERIG

Leerkracht - SBO
Leerkracht - GMR lid

Leerkracht - Ambtenaar

 R OL BE S C HR I J V ING
Een leerkracht-ambtenaar combineert zijn/haar werk  
als leerkracht met een aanstelling bij het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of de Gemeente.  
De kennis en ervaring uit de praktijk leveren een waardevolle 
bijdrage aan de beleidsontwikkeling binnen de overheids-
instellingen.

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Verbinden van praktijk met het gemeentelijk of  

landelijk onderwijsbeleid.
•  Spiegelen van beleidsopties aan de praktijk.
•  Meedenken over wat er nodig is om de kwaliteit van  

het onderwijs te verbeteren. 
• Zie vacature.

 OP L E IDING S T IP S
• 

Leerkracht - Ambtenaar



OVERIG

Leerkracht - Ambtenaar

Leerkracht - GMR lid
Leerkracht - SBO

Leerkracht - SBO

 R OL BE S C HR I J V ING
Als leerkracht SBO geef je les in speciaal basisonderwijs.

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Het geven van onderwijs aan leerlingen met specifieke 

hulpvragen en alles wat daarbij komt kijken.
•  In het SBO zijn de groepen vaak kleiner en de leerling-

problematiek groter.

 OP L E IDING S T IP S

Master passend Meesterschap
Expert gedrag & leren



OVERIG

Leerkracht - Ambtenaar
Leerkracht - SBO

Leerkracht - GMR lid

 R OL BE S C HR I J V ING
-  Als GMR-lid praat je mee over bovenschools beleid 

binnen de RVKO.

 W E R K Z A A MHE DE N
•  De GMR bestaat uit een oudergeleding en een 

personeelsgeleding vanuit de scholen van de RVKO.
•  Je vertegenwoordigt, samen met je collega’s van  

andere scholen, het personeel van de RVKO bij  
GMR-vergaderingen.

•  Per jaar vinden ca 10 vergaderingen op het 
bestuursbureau plaats.

•  Je adviseert als GMR-lid het College van Bestuur over 
beleidsaangelegenheden en hebt op specifieke 
beleidsonderdelen instemmingsrecht.

•  Je neemt deel aan gezamenlijke professionaliserings-
bijeenkomsten en studiedagen van de GMR.

 OP L E IDING S T IP S

Cursus medezeggenschap
voor mr leden

Leerkracht - GMR-lid



ZORG

Leerkracht - Intern Begeleider
Leerkracht - Gedragsspecialist
Leerkracht - Pestcoördinator

Leerkracht - Kindercoach
Leerkracht - Remedial teacher

Leerkracht - Orthopedagoog

 R OL BE S C HR I J V ING
De leerkracht - Orthopedagoog verricht en coördineert 
activiteiten gericht op de preventie, signalering, diagnos-
tiek, advisering, behandeling en evaluatie van gedrags-
problemen bij leerlingen. Daarbij gaat het om activiteiten 
gericht op leerlingen, ouders en collega’s. Hij/zij is werk-
zaam op school- en bestuursniveau.

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Observeert leerlingen met ernstige gedrags-

problemen en adviseert collega-leerkrachten.
•  Ondersteunt IB-ers op diverse scholen.
•  Voert overleg met betrokken instanties zoals jeugd-

zorg, jeugdhulpverlening, het samenwerkingsverband 
en GGZ-instellingen.

•  Heeft nauw contact met de samenwerkings-
verbanden uit de omgeving.

•  Is als orthopedagoog verbonden aan de SBO-scholen  
en de Kansgroepen.

•  Levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling in het 
onderwijs.

 OP L E IDING
WO-master orthopedagogiek 
(met NVO-registratie)

Leerkracht - Orthopedagoog



ZORG

Leerkracht - Orthopedagoog

Leerkracht - Gedragsspecialist
Leerkracht - Pestcoördinator

Leerkracht - Kindercoach
Leerkracht - Remedial teacher

Leerkracht - Intern Begeleider

 R OL BE S C HR I J V ING
De leerkracht - Intern Begeleider levert een bijdrage aan 
de ontwikkeling van het (bovenschools) zorgbeleid,  
de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school, 
en de begeleiding van collega’s. 

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Vervult een spilfunctie in het versterken van kwaliteit  

in de organisatie.
•  Treedt op als sparringpartner van de schoolleiding.
•  Neemt het team mee in besluit vormin9. 

 OP L E IDING S T IP S

Post-hbo opleiding 
Intern Begeleider

Coachend leidinggeven voor  
IB-ers en bouwcoördinatoren

Flitsbezoeken

Leerkracht - Intern Begeleider



ZORG

Leerkracht - Orthopedagoog
Leerkracht - Intern Begeleider

Leerkracht - Pestcoördinator
Leerkracht - Kindercoach

Leerkracht - Remedial teacher

Leerkracht - Gedragsspecialist

 R OL BE S C HR I J V ING
Een leerkracht - gedragsspecialist is een leerkracht die  
zich geschoold heeft in het omgaan met leerlingen  
die extra ondersteuningsbehoeften hebben op sociaal  
en/of emotioneel vlak. De leerkracht - gedragsspecialist 
kan worden ingezet bij het voorkomen en verhelpen  
van en het omgaan met gedrags problemen binnen en 
buiten de groep.

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Begeleiden en adviseren van collega’s en ouders  

met een gedrag-gerelateerde ondersteuningsvraag 
binnen de school.

•  Observeren van en rapporteren over leerlingen  
met gedrags problemen in de klas.

•  Begeleiden van leerlingen met sociale- en/of  
emotionele problematiek en uiteenlopende  
ondersteuningsbehoeftes.

 OP L E IDING S T IP S

Master Passend Meesterschap -  
Expert gedrag & leren

Leerkracht - Gedragsspecialist



ZORG

Leerkracht - Orthopedagoog
Leerkracht - Intern Begeleider
Leerkracht - Gedragsspecialist

Leerkracht - Kindercoach
Leerkracht - Remedial teacher

Leerkracht - Pestcoördinator

 R OL BE S C HR I J V ING
Een leerkracht – pestcoördinator coördineert het  
pestbeleid in de school. Hij of zij kan worden ingezet 
bij het voorkomen en tegengaan van en het omgaan 
met pestproblematiek in de school of de groep.  
Ook ouders kunnen bij de pestcoördinator terecht 
voor vragen.

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Schrijft, implementeert en evalueert het pestbeleid  

in de school.
•  Begeleidt en adviseert collega’s met vragen over  

groepsklimaat en pestgedrag in de klas.

 OP L E IDING S T IP S
  

Opleiding kindkracht  
als leerkracht

Leerkracht - Pestcoördinator



ZORG

Leerkracht - Orthopedagoog
Leerkracht - Intern Begeleider
Leerkracht - Gedragsspecialist
Leerkracht - Pestcoördinator

Leerkracht - Remedial teacher
Leerkracht - Kindercoach

 R OL BE S C HR I J V ING
Een leerkracht - kindercoach helpt en ondersteunt kinderen 
op het gebied van (sociaal-)emotionele problematiek.  
Te denken valt aan rouwverwerking, maar ook problemen 
zoals faalangst, drift, onzekerheid en pesten.

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Voert gesprekken met en geeft training aan kinderen  

met (sociaal-)emotionele problemen.
•  Adviseert ouders en collega’s t.a.v. aanpak van/omgang 

met de problemen van het kind.

 OP L E IDING S T IP S

Kindkracht  
als leerkracht

Leerkracht - Kindercoach



ZORG

Leerkracht - Orthopedagoog
Leerkracht - Intern Begeleider
Leerkracht - Gedragsspecialist
Leerkracht - Pestcoördinator

Leerkracht - Kindercoach
Leerkracht - Remedial teacher

 R OL BE S C HR I J V ING
Een leerkracht - remedial teacher is leerkracht die naast zijn 
of haar lesgevende taken extra ondersteuning biedt aan 
leerlingen met bepaalde leer- en/of gedragsproblemen 
binnen de school. De hulp die een RT-er biedt is afgestemd 
op de specifieke hulpvraag van leerlingen en richt zich  
voornamelijk op het leerproces.

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Begeleidt kinderen individueel of in kleine groepjes  

bij het leerproces.
•  Geeft extra instructie en/of begeleidt herhaalde  

in-oefening.
•  Voert overleg met de groepsleerkracht over het leer-

proces en de ondersteuningsbehoeftes van de leerling.

 OP L E IDING S T IP S

Maak een keuze uit een breed scala aan  
opleidingsmogelijkheden en verdiepings-
cursussen passend bij jouw specifieke  
doelgroep.

Leerkracht - Remedial teacher



ONDER-
STEUNING

Leerkracht - Bouwcoördinator
Leerkracht - Coördinator

Leerkracht - Eventmanager
Leerkracht - Schoolopleider

Leerkracht - Coach Zij-instroom
Leerkracht - Interne didactische schoolcoach

Leerkracht - ARBO-coördinator

Leerkracht - Adjunct Directeur

 R OL BE S C HR I J V ING
In de leerkrachtrol ‘leerkracht – met adjuncttaken’ is de leer-
kracht verantwoordelijk voor één of meerdere werkzaam-
heden van een adjunct-directeur. Dit kan een opmaat zijn 
naar een adjunct-functie, maar in een andere vorm -afhanke-
lijk van de schoolorganisatie- kan de rol ook worden gede-
centraliseerd, wat betekent dat de werkzaamheden verdeeld 
worden over meerdere groepsleerkrachten binnen de school.

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden  

van een adjunct-directeur, afhankelijk van de onderlinge  
taakverdeling, o.a.:

 •  Onderdeel uitmaken van het MT van de school.
 •  Uitdragen van beleid en visie van de school.
 •  Bijdragen en leidinggeven aan de ontwikkeling en  

vernieuwing van beleid binnen de school.

 OP L E IDING S T IP S

Leidinggeven aan Schoolontwikkeling (LAS) 
Thomas More Leiderschapsacademie.

Flitsbezoeken

Leerkracht - Adjunct Directeur



ONDER-
STEUNING

Leerkracht - Adjunct Directeur

Leerkracht - Coördinator
Leerkracht - Eventmanager
Leerkracht - Schoolopleider

Leerkracht - Coach Zij-instroom
Leerkracht - Interne didactische schoolcoach

Leerkracht - ARBO-coördinator

Leerkracht - Bouwcoördinator

 R OL BE S C HR I J V ING
De leerkracht-bouwcoördinator is het eerste aanspreekpunt, 
voor de collega’s uit de desbetreffende bouw, in zaken die 
op de bouw betrekking hebben. Hij of zij is gespecialiseerd 
in de leeftijdsklasse en het onderwijspakket van de bouw 
waarvan hij/zij coördinator is en zorgt samen met de directie 
voor de organisatorische aansturing van aspecten, welke het 
functioneren van de bouw aangaan en verbeteren.

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Draagt zorg voor de pedagogische en onderwijs-

inhoudelijke voortgang t.a.v. de onderlinge afstemming 
binnen de groepen van de bouw.

•  Monitort en evalueert de doorgaande lijn binnen  
de bouw. 

•  Initieert overleg met betrokken bouwcollega’s.

 OP L E IDING S T IP S

Coachend leidinggeven voor IB-ers  
en bouwcoördinatoren.

Flitsbezoeken.

Leerkracht - Bouwcoördinator



ONDER-
STEUNING

Leerkracht - Adjunct Directeur
Leerkracht - Bouwcoördinator

Leerkracht - Eventmanager
Leerkracht - Schoolopleider

Leerkracht - Coach Zij-instroom
Leerkracht - Interne didactische schoolcoach

Leerkracht - ARBO-coördinator

Leerkracht - Coördinator

 R OL BE S C HR I J V ING
Een leerkracht-coördinator coördineert alle werkzaamheden 
rondom een specifiek thema binnen de school zoals ICT, 
Snappet, Skillslab, de leerlingenraad, leesbevordering of 
kunst & cultuur. De coördinator heeft diepgaande kennis 
over het specifieke thema ontwikkeld.

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Begeleiden en inspireren van collega’s t.a.v.  

het specifieke thema.
•  Organiseren en coördineren van onderwijsactiviteiten 

binnen het thema.
•  Actieve en inhoudelijke bijdrage leveren in een 

bovenschools netwerk van leerkracht-coördinatoren 
(indien van toepassing).

 OP L E IDING S T IP S
 
Post-hbo opleiding richting  
Teacher Leadership.

Flitsbezoeken.

Leerkracht - Coördinator



ONDER-
STEUNING

Leerkracht - Adjunct Directeur
Leerkracht - Bouwcoördinator

Leerkracht - Coördinator
Leerkracht - Eventmanager
Leerkracht - Schoolopleider

Leerkracht - Coach Zij-instroom
Leerkracht - Interne didactische schoolcoach

Leerkracht - ARBO-coördinator

Leerkracht - Eventmanager

 R OL BE S C HR I J V ING
Een leerkracht-eventmanager organiseert  
alle evenementen en festiviteiten binnen  
de school, zoals de Kinderboekenweek, 
Sinterklaas, Kerst, etcetera. 

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Organiseren en coördineren van  

evenementen en festiviteiten in de school.
•  Contact met evt. externe partijen.

 OP L E IDING S T IP S
•  

Leerkracht - Eventmanager



ONDER-
STEUNING

Leerkracht - Adjunct Directeur
Leerkracht - Bouwcoördinator

Leerkracht - Coördinator
Leerkracht - Eventmanager

Leerkracht - Coach Zij-instroom
Leerkracht - Interne didactische schoolcoach

Leerkracht - ARBO-coördinator

Leerkracht - Schoolopleider

 R OL BE S C HR I J V ING
Een leerkracht-schoolopleider draagt zorg voor de begelei-
ding van stagiairs, zij-instromers, beginnende collega’s en 
nieuwe ervaren collega’s op de eigen school. De leerkracht- 
schoolopleider maakt nieuwe collega’s wegwijs in de school, 
legt de coach groepsbezoeken af en voert daar gesprekken 
over met de desbetreffende collega.

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Begeleiden en coachen van LIO-stagiairs en  

zij-instromers.
•  Begeleiden en coachen van beginnende collega’s van  

startbekwaam naar basisbekwaam.
•  Begeleiden en inwerken van nieuwe collega’s.

 OP L E IDING S T IP S

Opleiding tot schoolopleider

Opleiding tot leerkrachtcoach

Opleiding coachend 
begeleiden - verdieping

Leerkracht - Schoolopleider



ONDER-
STEUNING

Leerkracht - Adjunct Directeur
Leerkracht - Bouwcoördinator

Leerkracht - Coördinator
Leerkracht - Eventmanager
Leerkracht - Schoolopleider

Leerkracht - Interne didactische schoolcoach
Leerkracht - ARBO-coördinator

Leerkracht - Coach Zij-instroom

 R OL BE S C HR I J V ING
Een leerkrachten – Coach Zij-instroom wordt aangesteld 
om op bovenschoolsniveau tweedejaars zij-instromers  
te begeleiden. Hij of zij legt groepsbezoeken af en voert 
feedbackgesprekken met de zij-instromer. Daarnaast voor-
ziet de Coach de zij-instromer van tips en adviezen over 
hoe je zelfstandig een groep draait.

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Coachen van een aantal tweedejaars zij-instromers,  

op verschillende scholen van de RVKO.
•  Intervisie met de andere bovenschoolse zij-instroom-

coaches.

 OP L E IDING S T IP S

Opleiding tot leerkrachtcoach.

Leerkracht - Coach Zij-instroom



ONDER-
STEUNING

Leerkracht - Adjunct Directeur
Leerkracht - Bouwcoördinator

Leerkracht - Coördinator
Leerkracht - Eventmanager
Leerkracht - Schoolopleider

Leerkracht - Coach Zij-instroom

Leerkracht - ARBO-coördinator
Leerkracht - Interne didactische schoolcoach

 R OL BE S C HR I J V ING
De leerkracht – Interne didactische schoolcoach coacht en 
begeleidt collega-leerkrachten binnen de eigen school of 
bouw bij het verbeteren van hun didactische vaardigheden. 
Hij of zij zorgt er middels het geven van coaching en  
begeleiding voor dat alle leerkrachten de basisvaardigheden 
beheersen en zich complexe vaardigheden eigen maken.

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Binnen de eigen school collega’s coachen en  

begeleiden in hun didactisch handelen.
•  Afleggen van collegiale consultatie en het geven van 

informele feedback.
•  Toepassen van diverse vormen van coaching bij  

collega’s.

 OP L E IDING S T IP S

Interne schoolcoach didactiek.

Leerkracht - Interne didactische schoolcoach



ONDER-
STEUNING

Leerkracht - Adjunct Directeur
Leerkracht - Bouwcoördinator

Leerkracht - Coördinator
Leerkracht - Eventmanager
Leerkracht - Schoolopleider

Leerkracht - Coach Zij-instroom
Leerkracht - Interne didactische schoolcoach

Leerkracht - ARBO-coördinator

 R OL BE S C HR I J V ING
De ARBO coördinator coördineert de activiteiten ten 
behoeve van de arbeidsomstandigheden op de school.  
De ARBO coördinator is betrokken bij het formuleren van  
het Arbobeleid op de school.

 W E R K Z A A MHE DE N
•  Zorgen voor ontruimingsplannen en ontruimings-

oefeningen. 
•  Aansturen van de Bhv’ers binnen de school en 

EHBO-koffers up-to-date houden.
•  Collega’s attenderen en adviseren t.a.v. arbo-gerelateerde  

zaken en afspraken binnen de school.
•  Eventuele risico’s op en rond de school in kaart brengen 

en bespreken met de schoolleiding.

 OP L E IDING S T IP S
De opleiding wordt op RVKO-niveau gecoördineerd  
en georganiseerd.

Leerkracht - ARBO-coördinator


