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FUNCTIEBESCHRIJVING 
 
 
Context 
De onderwijsondersteuner is onderdeel van het onderwijsproces binnen de scholen van INNOVO en is lid van een 

samenwerkend team* in de school.  

*samenwerkend team = unit = bouw. 

 
Werkzaamheden 
 

1. Ondersteuning onderwijsbegeleiding 

 geeft instructie aan groepjes leerlingen op 1 niveau, op aanwijzing van de leerkrachten, op basis van het 

overleg en de planning van het samenwerkend team; 

 werkt structureel met groepjes leerlingen; 

 geeft 1 op 1 begeleiding aan leerlingen met specifieke behoeften; 

 geeft, op aanwijzing van de leerkrachten, begeleiding bij praktische opdrachten aan grotere groepen 

leerlingen op meerdere niveaus; 

 signaleert problemen op proces- en productniveau naar de leerkrachten; 

 begeleidt mede leerlingen bij het ontwikkelen van de juiste werkhouding; 

 helpt mee bij het oplossen van hulpvragen van de leerlingen; 

 begeleidt zelfstandig leerlingen bij verwerking/oefeningen in taal, rekenen of lezen; 

 voert alle werkzaamheden uit rondom het leerplein (kinderen uitleg geven, stimuleren, corrigeren op gedrag, 

21st century skills beheersen, verwerkte leerstof/tools verwerken en logboek bijhouden); 

 draagt bij aan het juiste pedagogisch klimaat en sociale veiligheid in de school (bijvoorbeeld: stoppen 

incidenten, signaleren conflicten richting leerkracht). 

 

2. Ondersteuning onderwijsvoorbereiding  

 

 bereidt lesactiviteiten, na afstemming met de leerkrachten, zelfstandig voor; 

 signaleert (afwijkende) toetsresultaten en stemt deze af met de leerkrachten; 

 evalueert mede het gedrag en de kennis van leerlingen, signaleert en rapporteert hierover aan de 

leerkrachten; 

 neemt deel aan overleg en levert een bijdrage aan activiteiten binnen de school; 

 ondersteunt bij de organisatie en coördinatie van vieringen; 

 werkt op schoolniveau, in een breed takenpakket. 
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3. Professionalisering 

 

 onderhoudt de eigen competenties, kwaliteiten en opleidingen binnen het vakgebied; 

 participeert in de schoolontwikkeling en teamscholing. 

 

 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
- Beslist bij/over: 

het op aanwijzing van de leerkrachten geven van instructie aan groepjes leerlingen op 1 niveau en begeleiden van 

grotere groepen leerlingen op meerdere niveaus, het voorbereiden van lesactiviteiten na afstemming met de 

leerkrachten en het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. 

- Kader: 

de planning van het samenwerkend team, werkafspraken  

- Verantwoording: 

functioneel aan de leerkrachten en hiërarchisch aan de (adjunct)directeur over de juistheid, volledigheid en 

tijdigheid van de ondersteuning in onderwijsbegeleiding, de ondersteuning in onderwijsvoorbereiding en de 

professionalisering. 

Kennis en vaardigheden 

 algemeen vaktechnische en eenvoudige didactisch-pedagogische kennis en vaardigheden; 

 kennis van de leerstof; 

 inzicht in de organisatie en werkwijze van het samenwerkend team en de school; 

 bekend met de visie van de organisatie; 

 vaardig in de omgang met individuele en kleine groepen leerlingen; 

 vaardig in de omgang met ouders; 

 vaardig in de omgang met collega’s; 

 vaardig in het participeren in een samenwerkend team; 

 flexibel inzetbaar. 

 
Contacten 

 met leerlingen over de leerstof om uit te leggen en instructie te geven; 

 met de leerkrachten over de planning van het samenwerkend team en het uitvoeren van deze planning om 

deze te bespreken; 

 met leerkrachten over de onderwijsbegeleiding en onderwijsvoorbereiding om informatie uit te wisselen; 

 met collega’s uit het samenwerkend team over de werkzaamheden binnen het samenwerkend team, om 

informatie uit te wisselen; 

 met collega (onderwijs)ondersteuners over de werkzaamheden om informatie uit te wisselen en een netwerk 

op te bouwen en te onderhouden; 

 met ouders/verzorgers van de leerlingen over praktische zaken binnen de school en over de leerling bij 

contacten met ouders als assistentie van de leerkrachten om te informeren; 

 met kind-partners zoals de peuterspeelzaal of de buitenschoolse opvang over praktische zaken om 

informatie uit te wisselen. 


