
 

         NB. Voorwaarde voor plaatsing in de PONflexpool is dat de leerkracht beschikt over een rijbewijs en een auto! 

 

 

Functieprofiel leerkracht PONflexpool/4Pluspool 

Op basis van bekwaamheidseisen en SBL competenties 

 

De in de wet BIO beschreven bekwaamheidseisen en SBL competenties voor leerkrachten zijn van 

toepassing voor de flexpool van PON. Daarnaast zijn onderstaande aanvullende competenties van 

toepassing: 

 

Verkorte beschrijving bekwaamheidseisen / SBL competenties 

 

1. Een goede leraar is interpersoonlijk competent. 
De leerkracht kan op een goede, professionele manier met leerlingen omgaan. 

 

2. Een goede leraar is pedagogisch competent. 
De leraar kan de leerlingen in een veilige werkomgeving houvast en structuur bieden om zich 

sociaal-emotioneel en moreel te kunnen ontwikkelen. 

 

3. Een goede leraar is vakinhoudelijk en didactisch competent. 
De leerkracht kan de leerlingen helpen zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen 

nodig heeft in de hedendaagse samenleving. 

 

4. Een goede leraar is organisatorisch competent. 
De leerkracht kan zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in zijn groep 

of klas. 

 

5. Een goede leraar is competent in het samenwerken met collega's. 
De leerkracht kan een professionele bijdrage leveren een goed pedagogisch en didactisch 

klimaat op de school, aan een goede onderlinge samenwerking en aan een goede 

schoolorganisatie. 

 

6. Een goede leraar is competent in het samenwerken met de omgeving van de school.  
De leerkracht kan op een professionele manier communiceren met ouders en andere 
betrokkenen bij de vorming en opleiding van zijn leerlingen. 

 

7. Een goede leraar is competent in reflectie en ontwikkeling. 
De leerkracht kan op een professionele manier over zijn bekwaamheid en beroepsopvattingen 

nadenken. Hij kan zijn professionaliteit ontwikkelen en bij de tijd houden. 

 

Aanvullende competenties voor leerkrachten in de PONflexpool 

  

8. Flexibiliteit 
 De leerkracht kan goed omgaan met onverwachte en veranderende situaties. 

 

9. Improvisatievermogen 
 De leerkracht weet adequate en creatieve oplossingen te bedenken in  "noodsituaties". 

 

10. Omgevingsbewust 
 De leerkracht kan de verschillende culturen van de scholen goed aanvoelen en er op 

 respectvolle en adequate wijze mee omgaan. 

 

11. Breed en flexibel inzetbaar 
 De leerkracht is per dag flexibel inzetbaar in groep 1 tot en met 8 van het primair 

 onderwijs. N.B.De beschikking over een rijbewijs en auto is een voorwaarde. 

 


