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Functiebeschrijving docent praktijkonderwijs 
 

 

Omgeving: 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen één of meer relatief autonome 
onderwijsinstellingen, zogeheten scholen, die onderdeel uitmaken van de Meerwegen 
scholengroep. Een school kent één of meer locaties. Het onderwijsaanbod van de 
Meerwegen scholengroep is dat van een zogeheten brede scholengemeenschap. Het 
onderwijsaanbod van een school beperkt zich tot een deel van het totale onderwijsaanbod 
van de scholengroep. De school kan zowel categoriaal zijn als een smalle of brede 
scholengemeenschap betreffen. 
 
De school draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de 
uitvoering van het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen en de 
onderwijsprogrammering. Een school kent verscheidene teams en/of vakgroepen. Het team 
of de vakgroep levert programma’s aan de leerlingen, organiseert en begeleidt de 
leerprocessen en bereidt voor op de toetsing en afsluiting, indien van toepassing. De docent 
maakt deel uit van één of meer teams/vakgroepen. 
 
De werkzaamheden van de docent praktijkonderwijs worden uitgevoerd binnen een school 
voor praktijkonderwijs van de Meerwegen scholengroep. Het praktijkonderwijs bereidt 
leerlingen voor op een zelfstandig functioneren in de samenleving, op een plaats binnen de 
(regionale) arbeidsmarkt en biedt leerlingen doorstroommogelijkheden naar opleidingen  op 
onder andere assisterend niveau. 

Het betreft leerlingen van 12 tot 18 jaar met beperkte verstandelijke vermogens en een 
leerachterstand van minimaal 3 jaar voor wie vaststaat dat overwegend een 
orthopedagogische en orthodidactische benadering nodig is. 
 
De docent praktijkonderwijs draagt zorg voor een deel van het onderwijs aan de school, 
levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van één of meer vakgebieden, 
draagt bij aan de niet- lesgebonden activiteiten van de school en stuurt 
onderwijsondersteunend personeel aan. 
 
De school kent een schoolleiding bestaande uit een vestigingsdirecteur, vestigingsadjunct-
directeuren en een aantal typen afdelingsleiders, coördinatoren, docent 
praktijkonderwijs,vakdocenten en onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunende 
personeel. 

Werkzaamheden 

1. Draagt zorg voor een deel van het onderwijs aan de school door: 
- het verzorgen van de lessen, waarbij op grond van (ortho-)pedagogisch-didactische 

beginselen de leer- en oefenstof in groepsverband of individueel wordt geïntroduceerd en 
overgedragen; 

- het daarbij gebruik maken van verschillende (ortho-) pedagogisch-didactische 
werkvormen en hulpmiddelen; 

- het op basis van het schoolplan bepalen en samenstellen van de leer- en oefenstof, les- 
en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van 
de lessen; 

- het opstellen van een leertraject/leerlijn waarin aandacht is voor de specifieke 
problematiek van de leerling; 
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- het begeleiden bij leer- of oefenactiviteiten met individuele en groepen leerlingen; 
- het begeleiden van leerlingen bij projecten, werkstukken, afstudeeropdrachten e.d.; 
- het beoordelen van werkstukken en studieresultaten, het samenstellen, afnemen en 

beoordelen van toetsen, tentamens en examens en het volgen van de studievoortgang; 
- het voortdurend evalueren van het studieproces en het zo nodig aanbrengen van 

wijzigingen in de (ortho)pedagogisch-) en /of didactische aanpak; 
- het voeren van een deugdelijke administratie van stage-, resultaat-, begeleidings- en 

overige gegevens van de leerlingen; 
- het uitwisselen van administratieve gegevens met het leerlingvolgsysteem van de school; 
- het samenwerken met en begeleiden van medewerkers, bijv. bij praktijklessen; 
- het met ouders bespreken van de voortgang, de ontwikkeling en de leer- en 

gedragsproblemen (of beter gezegd de mogelijkheden) voor de leerlingen, incidenteel en 
structureel bij ouderavonden, huisbezoeken, driehoeksgesprekken; 

- het, op afstand, begeleiden van leerlingen door middel van coaching middels het 
individueel ontwikkelplan bij hun stage, loopbaan planning ed.; 

- het, in voorkomende gevallen, verzorgen van één of meer vormen van specifieke 
begeleiding (stagebegeleiding, naschoolse begeleiding, remedial teaching, 
loopbaanbegeleiding, bepaald praktijkvakken en - opleidingen en dergelijke). 

2. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van één of meer vakgebieden 
door: 

- het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het 
onderwijsprogramma; 

- het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en de verzorging van nieuwe 
onderwijsprogramma’s op basis van onderwijsvragen uit de maatschappelijke omgeving 
en/of als gevolg van landelijke onderwijskundige ontwikkelingen; 

- het participeren in werk- en projectgroepen van het team of de vakgroep binnen de 
school betreffende de vernieuwing en ontwikkeling van het onderwijs binnen het/de 
vakgebied(en). 

  
3. Draagt bij aan de niet-lesgebonden activiteiten van de school door: 
- het met het multidisciplinair team bespreken van de (gedrag)ontwikkeling van leerlingen; 
- het consulteren van en het verwerken van adviezen van deskundigen zoals jeugdarts, 

orthopedagoog, logopedist, schoolmaatschappelijk werk en interne begeleiding; 
- het deelnemen aan docentenvergaderingen; 
- het onderhouden van contacten met andere docenten ten behoeve van de vereiste 

samenhang in het onderwijs; 
- het onderhouden van contacten met ouders; 
- het op peil houden van kennis en vaardigheden, waaronder het volgen van nascholing; 
- het leveren van bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten, enz.; 
- het uitvoeren van overige werkzaamheden ten behoeve van de goede gang van zaken 

van de school. 
  
4. Begeleidt aanstaande, nieuwe en reeds enige tijd functionerende docenten door: 
- het fungeren als vraagbaak en voorbeeld voor anderen; 
- het optreden als coach voor minder ervaren of nieuwe docenten; 
- het overdragen van kennis met betrekking tot het verwerven van nieuwe, aanvullende 

vaardigheden. 
  
5. Stuurt in voorkomende gevallen onderwijsondersteunend personeel (technisch onderwijs 

assistent, lesassistent) aan door: 
- het zonodig verdelen van de taken en het toezien op de uitvoering ervan; 
- het ondersteunen van de technisch onderwijs assistent of lesassistent bij de afstemming 

van het leerprogramma en de pedagogische en didactische aanpak op de specifieke 
leerbehoeften van leerlingen. 
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Speelruimte: 
- de docent praktijkonderwijs is verantwoording schuldig aan de schoolleiding / direct 

leidinggevende voor wat betreft de werkzaamheden, en in het bijzonder voor wat betreft 
het verloop van zijn groep, en, als teamlid in het kader van het teamteachende karakter in 
het praktijkonderwijs, over het verloop in het geheel van de school; 

- de docent praktijkonderwijs verricht de werkzaamheden binnen de van toepassing zijnde 
wet- en regelgeving; 

- de docent praktijkonderwijs neemt beslissingen bij de beoordeling van resultaten en 
vorderingen/slagen van leerlingen, de verzorging van afgeronde delen van het onderwijs, 
de inhoud van de bijdragen aan de ontwikkeling van onderwijsprogramma's en 
leermiddelen. 

Kennis en vaardigheden 

- theoretische en praktisch gerichte kennis van het/de eigen vakgebied(en); 
- gespecialiseerde (ortho-) didactische en (ortho-) pedagodigische kennis en 

vaardigheden;  
- kennis van het praktijkonderwijs en ontwikkelingen binnen het praktijkonderwijs; 
- kennis van pedagogische en didactische methoden en technieken en vaardigheid in de 

toepassing daarvan; 
- inzicht in de inhoud en structuur van het toeleverende onderwijs en het vervolgonderwijs; 
- inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de school; 
- vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; 
- vaardigheid in het omgaan met specifieke leerlingkenmerken; 
- communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen; 
- vaardigheid in het motiveren van leerlingen; 
- vaardigheid in het opzetten van leerplannen; 
- vaardigheid in het inspelen op veranderende onderwijsvragen; 
- ICT-vaardigheden (w.o. digitaal rijbewijs); 
- affiniteit met de doelgroep. 

Contacten 

- met leerlingen over de studievoortgang en het gedrag om te begeleiden, tot betere 
studieresultaten te komen, te corrigeren en te inspireren; 

- met ouders over de studievoortgang en het gedrag van de leerling om hen te informeren, 
informatie uit te wisselen en de aanpak af te stemmen; 

- met leidinggevenden en collega's binnen en buiten het eigen team/vakgroep over 
onderwijsprogramma's en onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming te komen; 

- met leidinggevenden, docenten en mentoren binnen en buiten het eigen team/vakgroep 
over studieresultaten van de leerlingen en andere van belang zijnde aspecten om tot 
onderlinge afstemming te komen over bevordering/slagen van de leerlingen; 

- met mentoren / het multidisciplinair team over leerlingbegeleiding om informatie uit te 
wisselen, af te stemmen en voortgang van de begeleiding te bespreken; 

- met minder ervaren of nieuwe docenten om hen te coachen en specifieke kennis en 
vaardigheden over te dragen; 

- met onderwijsondersteunend personeel om hen aan te sturen. 


