
Profielschets Onderwijskundig coördinerend docent Praktijkonderwijs 

 

Karakteristiek en plaats in de organisatie: 

 

De Onderwijskundig coördinerend docent draagt zorg voor een goede afstemming van 

vakken en vakgebieden in het primaire onderwijsproces en voor een betekenisvol 

onderwijsaanbod ten behoeve van een groep leerlingen die aan een bepaald 

onderwijsprogramma deelnemen. Hij/zij neemt duidelijke initiatieven die bijdragen aan 

de samenwerking en (verdere) ontwikkeling van het schoolbeleid door één of meer 

specifieke taken. Hij/zij werkt nauw samen met de adjunct-directeur. 

 

De werkzaamheden bestaan uit: 

 

De lesgevende taak: 

• Op jaarbasis ongeveer 240 lesuren. 

• Stimuleert de leerlingen tot leren. 

• Speelt in op de belevingswereld van leerlingen in verschillende leeftijdsgroepen in 
de verschillende onderwijsvormen en begeleidt leerlingen met meervoudige 
ontwikkelingsproblemen en met verschillende culturele achtergronden. 

• Draagt zorg voor een relevant en samenhangend aanbod ten behoeve van een 

groep leerlingen die aan een bepaald onderwijsprogramma deelnemen door zelf 

veranderingen te initiëren, maar ook te anticiperen op signalen uit haar/zijn 

omgeving. 
 

De taak als Onderwijskundig coördinerend docent: 

• Werkt binnen de afdeling aan een optimaal verloop van de dagelijkse gang van 

zaken in de schoolorganisatie of het vlekkeloos verloop van alle examens. 

• Verantwoordelijk voor de jaaragenda en het maken en onderhouden van het 

rooster. Dit betekent ook de vervanging van docenten in geval van afwezigheid 

of afwezigheid. 

• Organiseert en geeft leiding aan mentoren overleg, leerlingbespreking, 
examenbesprekingen, informatieavonden en ouderavonden. 

• Vertaalt het operationele beleid naar de dagelijkse uitvoering en ziet toe op 

controle daarvan onder eindverantwoordelijkheid van de adjunct-directeur. 
• Werkt binnen en tussen de afdelingen en tussen locaties aan onderwijsinnovatie. 

• Werkt onder aansturing van de adjunct directeur aan open opdrachten: 
onderzoek-ontwerp, implementatie en evaluatie. 

• Het zelfstandig aansturen van complexe, langlopende projecten (doorlooptijd > 

een schooljaar) binnen de vastgestelde kaders van (onderwijs) beleid, onder 

eindverantwoordelijkheid van een adjunct-directeur of locatiedirecteur. 

• Kan de diverse onderdelen (stage, leerlingenzorg, theorie en praktijk) verbinden 

zodat er een sterke doorlopende leerlijn ontstaat van leerjaar 1 t/m leerjaar 6. 

• Is vooruitstrevend en vernieuwend, geeft sturing aan vernieuwingsprocessen en 
zorgt voor implementatie en borging van die processen in teamverband. 

• Is verantwoordelijk voor het onderzoeken, ontwikkelen en uitwerken van 

vernieuwing van de onderwijsinhoudelijke veranderingen binnen de afdeling, 

locatie of instelling. 
• Treedt op als vraagbaak voor collega’s en als coach. 

• Treedt op als begeleider/coach van stagiaires, lio’s en startende medewerkers. 



 

Contacten: 

• Met leerlingen, ouders, vertegenwoordigers en deskundigen van de 
maatschappelijke omgeving over gedrag– en opvoedingsproblemen om tot 
oplossingsrichtingen te komen. 

• Met docenten, ondersteuners, met leidinggevenden binnen en buiten de afdeling 
en in projectgroepen /en of werkgroepen over organisatievraagstukken, 
organisatieontwikkeling en vernieuwing om tot onderlinge afstemming, 
professionaliteit van docenten e.d. te komen. 

• Met stagiaires, lio’s en startende medewerkers in het kader van Opleidingsschool. 

• Onderhoudt systematisch externe netwerken betreffende zijn/haar specialisme. 

 

Profiel: 

Onderwijs: 

• Heeft kennis van en een visie op onderwijsontwikkeling in het voortgezet 
onderwijs en specifiek van het Praktijkonderwijs. 

• Beschikt over hoogwaardige en brede theoretische kennis van onderwijsinnovatie 
in het algemeen en Praktijkonderwijs in het bijzonder. 

• Kan zaken die op de werkvloer spelen herkennen en vervolgens constructief 

oppakken en samen met collega’s zoeken naar werkbare oplossingen. 
• Heeft binnen resultaatgericht projectwerk ervaring in het samen met collega’s 

ontwerpen, implementeren en evalueren van theoretische, praktische en 
empirisch gefundeerde oplossingen 

• Heeft kennis van en ervaring met theoretisch en praktisch onderzoek en met 
projectwerk dat leidt tot evidence based innovatie. 

• Heeft op master-niveau theoretische kennis van leidinggeven aan innovaties en 

beschikt over voldoende praktijkervaring op het gebied van leidinggeven aan 

onderwijsinnovatie. 

• Is in het bezit van de master “Leren en innoveren”, of is bereid deze studie te 
gaan volgen. 

• Is een waardige sparringpartner van zijn leidinggevende op het gebied van 
onderwijsinnovatie. 

 

Persoonlijkheid: 
• Is in staat om prioriteiten te stellen en problemen te analyseren. 

• Kan analyseren, onderzoeken en ontwerpen. 

• Is toegankelijk voor stagiaires, lio’s, collega’s en kan als coach fungeren. 

• Is een ‘mensenmens’, zichtbaar en toegankelijk voor medewerkers, ouders en 
leerlingen. 

• Is in staat zijn/haar kennis van buiten naar binnen te halen die relevant is voor 
de school. 

• Kan leiding geven aan onderwijsinnovatie in teamverband. 
• Kan productief samenwerken binnen interne en externe netwerken. 

• Beschikt over een leergierige onderzoekshabitus en is een “lifelong learner”. 

• Is een verbindende factor binnen het team die ervoor gaat om het positieve 

klimaat op school te versterken. 
• Iemand die vertrouwen geeft en respectvol handelt. 

• Met passie en enthousiasme bijdraagt aan een open communicatie binnen het 

team. 


