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1. Inleiding 

 

De maatschappij verandert en het onderwijs verandert mee. Om te zorgen dat iedereen met al die 
veranderingen goed onderwijs kan blijven geven stimuleren we voortdurende professionalisering van 
onze personeelsleden.  
Competentiegericht werken is daarbij uitgangspunt: wat vraagt het onderwijs nu en in de (nabije) 
toekomst aan kennis, vaardigheden en houding van personeelsleden? In hoeverre beschikken zij hier 
al over en wat moet hij/zij nog (bij)leren?  
 
Onderdeel van het personeelsbeleid is dat we periodiek stil staan bij bovenstaande vragen. Dat doen 
we middels verschillende gespreksvormen. Die gespreksvormen, waaronder het functionerings-
gesprek, voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek, plaatsen we in een samenhangend geheel. Dit is 
ook in lijn met het bepaalde in Hoofdstuk 9 – en specifiek artikel 9.4. – van de CAO PO. Hierin wordt 
gesproken over de toepassing door de werkgever van een ‘professionele gesprekkencyclus, bestaande 
uit loopbaangesprekken, functioneringsgesprekken, beoordelingen, of andersoortige gesprekken die 
hetzelfde beogen. In artikel 9.5. van de CAO PO wordt gesteld dat het POP ‘jaarlijks in het gesprek over 
het (toekomstig) functioneren van de werknemer aan de orde komt’.   
 
Bij de gespreksvormen voor bepaalde functies (‘leraar’ en ‘(adjunct)directeur’ wordt aangesloten bij 
de landelijke bekwaamheidseisen die voor hen zijn vastgelegd in een register.  
Omdat scholen verschillen van elkaar kan een school aanvullende competenties van personeelsleden 
vragen.  
 

Met betrekking tot de ontwikkeling van de personeelsleden stellen we als werkgever de volgende 

doelen: 

• er is een koppeling tussen schoolontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling van personeels-
leden; 

• personeelsleden zijn professionals en verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Zij 
ontwikkelen hun vakmanschap in een voortdurend leer- en evaluatieproces. Deskundigheid, passie 
en bevlogenheid zijn belangrijke kenmerken van dat vakmanschap; 

• we brengen van personeelsleden in kaart wat zij al kunnen en wat zij verder willen ontwikkelen in 
het kader van hun persoonlijke ontwikkeling en/of het realiseren van de organisatiedoelen; 

• we waarderen  personeel in woord en in gebaar; 

• we versterken de positie van de personeelsleden in onze scholen door hen  inspraak te geven op 
hun vak, scholing te stimuleren, de inzetbaarheid en mobiliteit te vergroten en een 
ontwikkelingsperspectief te bieden. 

 
Door cyclisch stil te staan bij het functioneren kunnen bovengenoemde doelen ter sprake komen.  
 
De gesprekkencyclus geldt voor alle personeelsleden, waarbij de verantwoordelijkheid voor het voeren 
van gesprekken zowel bij het personeelslid als bij de direct leidinggevende ligt. Uitgangspunten van de 
gesprekken zijn het kenbaar maken van verwachtingen en afspraken, waarbij de professionele 
ontwikkeling uitgangspunt is en de juiste begeleiding geboden wordt daar waar nodig. Het doel is het 
verhogen van het functioneringsniveau binnen een professioneel werkklimaat.  
 

Het document is een actualisatie van het beleidsdocument ‘Iedere medewerker gewaardeerd’ (2013). 
In het document dat nu (2016) voorligt wordt nader ingegaan op de verschillende aspecten van de 
gesprekkencyclus. Daarbij dient opgemerkt te worden dat dit document een tijdelijke status heeft. De 



 

 

 

 

 

5 

 

organisatie bevindt zich momenteel in de omschakeling van een centrale aansturing naar decentraal  
neergelegde verantwoordelijkheden. Professioneel handelen binnen een professionele 
leergemeenschap is het (nabije) toekomstperspectief. In die ontwikkeling zullen ook een aantal 
personeelsinstrumenten, waaronder de gesprekkencyclus, aangepast of veranderd dienen te worden.  
Een eerste aanzet daartoe wordt in dit beleidsdocument gedaan. 
 
In dit document wordt verwezen naar een aantal voorbeeldformulieren. Deze formulieren zijn 
gebundeld als apart document opgenomen.  
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2. De gesprekkencyclus 
 

2.1. Relatie tot de ambities van Panta Rhei 

De missie (het bestaansrecht) van Panta Rhei is: het bieden van uitstekend (primair) onderwijs aan de 
kinderen in onze scholen. Dit is in alle documenten – waaronder de statuten en het strategisch 
beleidsplan 2015-2019 – vastgelegd.  
 
Om dat uitstekend onderwijs te kunnen verzorgen dient de organisatie onder andere te beschikken 
over gekwalificeerd personeel, voldoende en actuele methoden en hulpmiddelen, gebouwen, 
meubilair en inventaris. Verschillende beleidsdomeinen worden onderling zo afgestemd dat ze alle 
bijdragen tot het realiseren van de missie van de organisatie. 
 

Een belangrijk beleidsdomein is goed personeelsbeleid. Om uitstekend onderwijs te kunnen bieden 
zijn goede en gemotiveerde personeelsleden, zowel onderwijsondersteunend en onderwijsgevend 
personeel en directies nodig.  
 
Panta Rhei investeert in de ontwikkeling van personeelsleden om op die manier een hoge onderwijs-
kwaliteit te kunnen bieden. Dit begint al met het bieden van stageplaatsen aan studenten van de pabo, 
een goed werving- en selectiebeleid, introductie en begeleiding van nieuw personeel, de ontwikkeling 
van basisbekwaam naar vakbekwaam, investeren in het bieden van mogelijkheden voor 
professionalisering (scholing, deskundigheidsbevordering), loopbaanontwikkeling en goede arbeids-
omstandigheden.  
Door goed personeelsbeleid te voeren kunnen onze personeelsleden zich ontwikkelen ten behoeve 
van zichzelf en van de organisatie (schoolniveau en stichtingsniveau).    
 
Een belangrijk aspect van goed personeelsbeleid is de gesprekkencyclus. Middels het voeren van 
bijvoorbeeld voortgangs-, functionerings- en/of beoordelingsgesprekken kunnen we de ontwikkeling 
van personeelsleden en organisatie volgen. Die ontwikkeling is nooit ‘af’; door veranderingen in de 
maatschappij en de gevolgen die deze hebben voor het onderwijs is sprake van ‘een levenlang leren’.  
 

2.2. Relatie tot integraal personeelsbeleid 

Integraal personeelsbeleid (IPB) betekent het regelmatig afstemmen van inzet, kennis en bekwaam-
heden van personeelsleden met de doelstellingen van de (school)organisatie. Inzicht in de 
organisatiedoelstellingen en in de ontwikkelwensen van personeelsleden is bij IPB essentieel. 
 
Met behulp van het periodiek voeren van gesprekken tussen leidinggevende en personeelslid kunnen 
persoonlijke ontwikkelingswensen van personeelsleden in verband worden gebracht met de doel-
stellingen van de (school)organisatie. Op deze wijze vindt regelmatig afstemming plaats tussen de 
persoonlijke ontwikkeling van personeelsleden en de ontwikkeling van de (school)organisatie. 
 
De gesprekkencyclus is direct gerelateerd aan verschillende instrumenten van IPB: het scholings-
beleid, het functiebouwwerk, het mobiliteitsbeleid, het taakbeleid, het competentiemanagement, de 
begeleiding van (nieuw) personeel. Deze instrumenten zijn ontwikkeld en in iedere school en op 
bovenschools niveau aanwezig. 
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2.3. Relatie tot wet- en regelgeving 

De Wet BIO (2006) bevordert dat het onderwijspersoneel aan een bepaalde minimumkwaliteit blijft 
voldoen. Het gaat dus niet alleen om bekwaam zijn, maar ook om bekwaam blijven. Het bevoegd gezag 
is er verantwoordelijk voor dat het personeel in staat is om zijn bekwaamheid te onderhouden. 
Personeelsleden hebben de verplichting om blijvend aan hun bekwaamheid te werken. 
 
De kwaliteit van het personeel staat in de wet centraal. Die kwaliteit komt tot uitdrukking in 
bekwaamheden waarmee de kern van het beroep wordt beschreven. Het gaat dan om een basispakket 
(competenties) waaraan iedere beroepsbeoefenaar moet voldoen. Het basispakket laat ruimte aan 
organisaties voor aanvullende competenties, afgestemd op hun specifieke situatie. 
 
De bekwaamheidseisen van de functie ‘leraar’ zijn vastgelegd in het lerarenregister. Het betreft de 
volgende basiscompetenties: 

• interpersoonlijke competentie; 

• pedagogische competentie; 

• vakinhoudelijke en didactische competentie; 

• organisatorische competentie; 

• competent in samenwerken in een team; 

• competent in samenwerken met de omgeving; 

• competent in reflectie en ontwikkeling. 
 
De bekwaamheidseisen van ‘(adjunct)directeur’ zijn vastgelegd in het schoolleidersregister. Het 
betreft de volgende basiscompetenties: 

• visiegestuurd werken; 

• in relatie staan tot de omgeving; 

• vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid; 

• hanteren van strategieën ten behoeve van samenwerking, leren en onderzoeken op alle 
niveaus;  

• hoger orde denken. 
 
In de CAO PO wordt in Hoofdstuk 9 aandacht besteed aan de professionalisering van werknemers 
(personeelsleden). In de eerdergenoemde artikelen 9.4 en 9.5 van deze CAO wordt verwezen naar de 
gesprekkencyclus.  
 

2.4. Doel van de gesprekkencyclus 

De personeelsgesprekken hebben als doel: 

• de ontwikkeling en groei van het personeelslid goed in beeld te krijgen en af te stemmen op 
de specifieke doelen, mogelijkheden en wensen van de organisatie, waarbij het enerzijds gaat 
om het behalen van resultaten en anderzijds om het stimuleren van ontwikkeling; 

• het optimaliseren van zowel de (school)organisatie als het professioneel functioneren van het 
personeelslid binnen de (school)organisatie; 

• het optimaal benutten van talenten/competenties en ambitie van het personeelslid; 

• het vergroten van de motivatie van het personeelslid, wat ondermeer verhoging van de 
flexibiliteit tot gevolg kan hebben. 

 
Gedurende de gesprekkencyclus worden één of meer ontwikkeldoelen gerealiseerd. De resultaten van 
de cyclus kunnen vervolgens weer als opmaat gebruikt worden voor een nieuwe cyclus. Op deze wijze 
is de gesprekkencyclus een voortdurende dialoog tussen leidinggevende en personeelslid over de 
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professionele ontwikkeling van het individu binnen de (school)organisatie, met als uiteindelijk doel het 
bieden van uitstekend onderwijs. 
 

2.5. Opzet van de gesprekkencyclus 

De gesprekkencyclus start met een functioneringsgesprek en wordt afgesloten met een 
beoordelingsgesprek. Vervolgens herhaalt de cyclus zich weer. Met ieder personeelslid wordt op deze 
manier minimaal eenmaal per jaar een gesprek gevoerd. De maximale periode van de 
gesprekkencyclus bestrijkt drie jaar. In de jaarplanning wordt het tijdstip en type gesprek 
(functionerings-, beoordelingsgesprek) met de personeelsleden opgenomen. 
Mocht gedurende de gesprekken blijken dat meer (andere) gesprekken in een jaar gewenst zijn dan 
kunnen hier individuele afspraken over worden gemaakt tussen leidinggevende en personeelslid.  
 
 
 
 
 
 
 
       Jaar 3: 
         Beoordelingsgesprek 

 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaar 1:  
Functioneringsgesprek ▪ Persoonlijke ontwikkeling 

▪ Competenties, bekwaamheid 
▪ Scholing, intervisie  
▪ Kwaliteit 
▪ Motivatie, bevlogenheid, passie 

 

 

Jaar 2:  
Functioneringsgesprek 
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3. Soorten gesprekken 
 

3.1. Functioneringsgesprek 
Ieder personeelslid voert jaarlijks minimaal één functionering- of beoordelingsgesprek met de direct 
leidinggevende. Het functioneringsgesprek kan gedelegeerd worden aan bijvoorbeeld de 
bouwcoördinator. Het doel van het functioneringsgesprek is de kwaliteit van de uitvoering van 
werkzaamheden, de persoonlijke ontwikkeldoelen en de arbeidsomstandigheden en het welbevinden 
te bespreken. 
De persoonlijke ontwikkeling maakt onderdeel uit van het functioneringsgesprek. Het gesprek heeft 
een wederkerig karakter, waarbij het personeelslid en leidinggevende beiden gespreksonderwerpen 
aandragen.  
 
Het personeelslid ontvangt tenminste een week voor het gesprek het format functioneringsgesprek 
(zie document Formulieren). Ter voorbereiding op het gesprek vult het personeelslid het format 
functioneringsgesprek in. Naast dit ingevulde format kan aanvullende input door betrokkene worden 
aangeleverd voorafgaand aan het gesprek of in het gesprek. 
Van het gesprek wordt een gespreksverslag gemaakt, waarvoor het standaardformulier gebruikt wordt 
(zie document Formulieren). Voor leraren die de taak ‘intern begeleider’ uitvoeren en niet of nauwelijks 
lesgevende taken hebben kan het formulier voor onderwijsondersteunend personeel gebruikt worden 
en op maat gemaakt worden door betrokkenen (leidinggevende en intern begeleider, voorafgaand aan 
het gesprek). 
 
In het gesprek wordt zowel terug als vooruitgekeken.  Aan de orde komen; de kwaliteit van de werk-
zaamheden, de rol als teamspeler en de samenwerking met collega’s en de leidinggevende, de 
professionele ontwikkeling, loopbaan, arbeidsomstandigheden en welbevinden.  
Bij het aspect ‘persoonlijke ontwikkeling’ is de koppeling tussen de schoolontwikkeling en de 
competentie- of functieontwikkeling van belang.  
 
Feedback t.b.v. functioneringsgesprek 
Een functioneringsgesprek zal altijd gebaseerd zijn op een weging van meer bronnen.  
Tijdens het eerste functioneringsgesprek in de cyclus wordt de input van feedback gebruikt. 
Voorbeelden van feedback zijn: video Interactie, verslagen van observaties en/of gesprekken, 
ingevulde kijkwijzers, enquêtes onder leerlingen, ouders, of de 360 graden feedback (zie document 
Formulieren). Bij de 360 graden feedback vult het personeelslid deze zelf in en mailt deze naar de 
leidinggevende. Daarnaast benadert hij/zij tenminste drie andere respondenten (een van hen kan de 
leidinggevende zijn) en mailt hen een leeg format ter invulling. De respondenten mailen hun ingevulde 
lijsten naar betrokken personeelslid (in het kader van transparantie en reflectie) en naar de 
leidinggevende. De leidinggevende verwerkt de input van de 360 graden feedback tot een totaalbeeld 
(zie document Formulieren). De leidinggevende gaat vertrouwelijk om met de aangeleverde gegevens.  
Aan de uitkomsten van de feedback wordt geen beoordeling gekoppeld; het is input voor het gesprek 
over het functioneren en wellicht ook voor het persoonlijk ontwikkelingsplan (‘welke doelen wil ik 
realiseren, met welk resultaat en wat heb ik daarvoor nodig’).    

 

Hoewel het functioneringsgesprek vrijwel elk jaar plaats vindt ligt het initiatief tot het voeren van het 
gesprek bij zowel het personeelslid als bij de direct leidinggevende. Dit geldt niet voor leraren die nog 
niet basis- en/of vakbekwaam zijn. Het initiatief tot de gesprekken ligt hier bij de direct leiding-
gevende. 
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3.2. Beoordelingsgesprek 

Het doel van het beoordelingsgesprek is het geven van een oordeel over de werkzaamheden, de inzet 
en geleverde bijdrage aan de schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Inzichtelijk wordt ook 
hoe kwaliteiten van personeel benut kunnen worden voor de organisatie.  
 
De beoordeling en de afspraken worden schriftelijk vastgelegd en toegevoegd aan het personeels-
dossier. De beoordeling wordt minimaal eens in de drie jaar gegeven. De beoordeling beslaat de 
periode van de laatste drie jaar, het zwaartepunt ligt echter op het afgelopen jaar. Als er aanleiding is 
om eerder een beoordelingsgesprek te voeren dan wordt dit in het desbetreffende traject dat in gang 
gezet is ook aangegeven. De te beoordelen aspecten van de functie worden eveneens van tevoren 
aangegeven. Het format van het beoordelingsgesprek kan dan afwijken van het standaard-formulier 
in de bijlage, maar dient ook in dat geval tijdig - twee weken voor het gesprek - kenbaar gemaakt te 
worden aan betrokkene.   
 
De formele gesprekken die de directeur voert met de adjunct-directeur kunnen naast leidinggevende 
aspecten ook lesgevende aspecten bevatten.  
 
Wanneer de intern begeleider (functie leraar) geen lesgeeft dan komen de aspecten van onderwijs-
ondersteunend personeel ter sprake. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende dat alle personeelsleden in de school 
worden beoordeeld.  
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het beoordelen van de directeuren en de 
personeelsleden op het bestuursbureau.  
 
Procedure 
De beoordeelde ontvangt uiterlijk een week voorafgaand aan het gesprek de conceptbeoordeling. 
Bronnen die ter voorbereiding op het beoordelingsgesprek door de beoordelaar geraadpleegd kunnen 
worden zijn: 

• verslagen van functioneringsgesprekken; 

• verslagen van klassenbezoeken (leraren); 

• overige gespreksverslagen; 

• eigen evaluatie (reflectieverslag) van de beoordeelde; 

• gestelde doelen, bereikte resultaten en de inbreng van betrokkene. 
Een beoordeling zal altijd gebaseerd zijn op een weging van meer bronnen.  
 
De beoordeling wordt toegelicht in het beoordelingsgesprek dat de direct leidinggevende voert met 
het personeelslid. De afspraken en verwachtingen, gericht op de persoonlijke ontwikkeling, worden 
door de leidinggevende schriftelijk vastgelegd.  
 
De beoordeling en de afspraken worden aan betrokkene voorgelegd en door beiden binnen twee 
weken ondertekend voor akkoord of voor gezien. Het personeelslid wordt daarbij in de gelegenheid 
gesteld zijn zienswijze over de beoordeling schriftelijk kenbaar te maken. Deze mening wordt 
vastgehecht aan het beoordelingsformulier. Indien de door betrokkene kenbaar gemaakte mening 
voor de beoordelaar aanleiding is tot aanpassing van de beoordeling, wijzigt laatstgenoemde de 
beoordeling dienovereenkomstig.  
Het formulier wordt gedateerd en door het personeelslid ondertekend en door de beoordelaar mede 
ondertekend. De ondertekende beoordeling wordt in het personeelsdossier bewaard.  
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Bij een onvoldoende beoordeling (schoolniveau) wordt de stafspecialist P&O van het bestuursbureau 
op de hoogte gebracht en wordt er direct een individueel traject ingezet om het functioneren te 
verbeteren. Daarbij wordt concreet aangegeven wat verbeterd moet worden en welke ondersteuning 
geboden kan worden. Betrokkene krijgt in ieder geval een jaar de tijd om aan de functie-eisen te 
voldoen. Aan het einde van dat jaar - of eerder als het functioneren daar aanleiding toe geeft - wordt 
betrokkene opnieuw beoordeeld. Als de beoordeling voor de tweede maal onvoldoende is, dan wordt 
de stafspecialist P&O wederom op de hoogte gebracht en volgen er rechtspositionele consequenties 
(zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.). 
 
Het toekennen van periodieken in salaris geschiedt automatisch bij voldoende functioneren.  De 
werkgever (direct leidinggevende) kan op grond van de CAO PO (artikel 6.1 lid 5) een extra periodiek 
toekennen als daar naar de mening van de werkgever aanleiding toe is. In ieder geval dient dit te 
gebeuren als een leraar binnen drie jaar basisbekwaam is en binnen zeven jaar vakbekwaam.  
Daarnaast kan een goede beoordeling ook aanleiding geven om een extra periodiek toe te kennen.  
Bij twee achtereenvolgende onvoldoende beoordelingen kan de werkgever eenmalig de jaarlijkse 
periodiek onthouden (artikel 6.1 lid 6 CAO PO). Betrokkene wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.   
 
Bezwaar 
De beoordeelde kan uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de beoordeling schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaar aantekenen tegen de beoordeling bij het College van Bestuur. Alvorens op het 
bezwaar te beslissen wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. Het College van 
Bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift met alle op de beoordeling 
betrekking hebbende stukken op het bezwaarschrift. De door het College van Bestuur genomen 
beslissing(en) en alle daarop betrekking hebbende stukken worden bewaard in het personeelsdossier.  
 

3.3. Overige gesprekken 
Naast bovengenoemde (formele) gespreksvormen kunnen er nog andere soorten gesprekken gevoerd 
worden. Deze kunnen een formeel of informeel karakter hebben en eveneens - bijvoorbeeld in het 
belang van zorgvuldige dossiervorming - schriftelijk vastgelegd worden. Het gaat om het 
entreegesprek, voortgangsgesprek en exitgesprek .  
 
Het entreegesprek kan gevoerd worden met invallers, stagiaires of nieuwe teamleden. Het doel is om 
betrokkene inzicht te geven in de startsituatie en te bespreken welke zaken in de komende periode 
opgepakt worden, hoe de begeleiding vorm krijgt, e.d. Gesprekspunten kunnen zijn: 

• informatie over de school/organisatie (schoolplan, jaarplan, schoolgids, strategisch 
beleidsplan, e.d.; 

• praktische informatie (bijvoorbeeld afspraken, werkwijze, cultuur/structuur, verzuimbeleid, 
klachtenregeling, uitleg apparatuur, alarm, e.sd.); 

• aard van de werkzaamheden; 

• afspraken omtrent de begeleiding (mentor, collega, directielid, e.d.); 
 
Het voortgangsgesprek kan volgen op het entreegesprek maar ook een gespreksvorm zijn tussen twee 
functioneringsgesprekken of tussen een functionerings- en beoordelingsgesprek.  
Naast de bespreking van de voortgang van werkzaamheden geeft deze gespreksvorm de mogelijkheid 
om verbeter-trajecten (professioneel handelen, vergroten van kennis en/of vaardigheden, verandering 
van gedrag) in te zetten. Aangegeven wordt welke doelen met welke resultaten bereikt moeten 
worden en welke middelen daartoe ingezet kunnen worden.  
Deze gesprekken leveren input voor het functionerings- en/of beoordelingsgesprek. 
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Het exitgesprek is bedoeld om op correcte wijze een arbeidsrelatie te beëindigen en terug te blikken 
op de samenwerking. Uit het gesprek kunnen ook eventuele aandachts-/verbeterpunten volgen voor 
de organisatie in het algemeen of het handelen van personeelsleden/leidinggevende in het bijzonder.  
De opbrengst van het gesprek is primair in het belang van de organisatie. Het vertrekkend 
personeelslid voert het gesprek dan ook met de leidinggevende. Als dit een probleem vormt dan kan 
een personeelslid aangeven het gesprek te willen voeren met een stafspecialist P&O van het 
bestuursbureau. Hierbij geldt wel dat bepaalde ervaringen als feedback teruggegeven kunnen worden 
aan de school. Dit past ook bij de vorming van de lerende organisatie. 
 

3.4. Tijdelijk  – vast dienstverband 
Binnen de gesprekkencyclus maken we onderscheid tussen personeelsleden met een tijdelijk 
dienstverband en vast dienstverband. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen de cyclus op 
school- en bovenschools niveau. 
 
Voor personeelsleden met een tijdelijk dienstverband (vervanging of formatieruimte) dat maximaal 
twaalf maanden omvat en geen uitzicht geeft op een vast dienstverband wordt door de leiding-
gevende tenminste één functioneringsgesprek gevoerd. 
 
Voor personeelsleden (OP) met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband 
geldt de volgende gesprekkencyclus: 
 

 
 

• Voor aanvang van werkzaamheden of in de eerste werkweek: entreegesprek 
Aandachtspunten: introductie en begeleiding, de start, cultuur en structuur van de organisatie, 
regels, werkwijze, afspraken, vindplaatsen (documenten e.d.). 
 

• Na 2 maanden: voortgangsgesprek 
Aandachtspunten hierin zijn: het inwerken, de begeleiding door de begeleider in de school, eerste 
ervaringen, lesobservaties. Ook worden afspraken gemaakt voor de komende 4 maanden. 
Aandachtspunten hier zijn de planning en bijzondere accenten. 

 
 

entree-
gesprek

voortgangs-
gesprek

functionerings-
gesprek

beoordelings-
gesprek
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Bovenstaande gespreksvormen kunnen door een direct leidinggevende gevoerd worden met 
betrokkene, maar ook door een mentor/begeleider (bijvoorbeeld een bouwcoördinator). De school 
regelt zelf op welke wijze (door wie) deze gesprekken gevoerd worden. 

• Na 6 maanden: functioneringsgesprek  
Aandachtspunten: lesobservaties, afspraken voortgangsgesprek, begeleiding door de begeleider. 
Afspraken voor de komende drie maanden met als aandachtspunten: kwaliteit van het 
instructieproces, kwaliteit van het pedagogisch handelen, het verrichten van overige taken, relatie 
met collega’s en leiding. 

 

• Na 9 maanden: beoordelingsgesprek  
Het beoordelingsgesprek binnen één jaar na indiensttreding. Hierin wordt een samenvatting van 
de voorgaande gesprekken gegeven. Aandachtspunten bij het beoordelingsgesprek zijn: functie-
eisen, normen voor functie-vervulling, werkelijke prestatie. 

 
Deze laatste twee gespreksvormen worden door de direct leidinggevende gevoerd met betrokkene. 
 
Voor directieleden en onderwijsondersteunend personeel geldt: na drie maanden een voortgangs-
gesprek, na zes maanden een functioneringsgesprek en na negen maanden een beoordelingsgesprek.  
 
Voor personeel in vaste dienst geldt de volgende gesprekkencyclus (zie ook hoofdstuk 2,  2.5):    
 

• Jaar 1: functioneringsgesprek 
Gesproken wordt over het functioneren, de arbeidsomstandigheden, het welbevinden en de 
loopbaanontwikkeling. Feedback (bijvoorbeeld de 360 graden feedback) maakt onderdeel uit 
van het gesprek. 

• Jaar 2: functioneringsgesprek  
Gesproken wordt over het functioneren, de persoonlijke ontwikkeling en aandachts-/ 
gesprekspunten uit het vorige functioneringsgesprek.   

• Jaar 3: beoordelingsgesprek 
 De balans wordt opgemaakt. Vervolgens start de cyclus opnieuw. 

 
Mocht gedurende de gesprekken blijken dat meer van deze gesprekken gewenst zijn dan kunnen hier 
individuele afspraken over worden gemaakt tussen leidinggevende en personeelslid.  
 

3.5. Binnen een team – op bovenschools niveau 
Binnen het team onderscheiden we drie functiecategorieën: directie, onderwijsgevend- en 
onderwijsondersteunend personeel. De formats van de gesprekken voor deze drie categorieën, zoals 
opgenomen in de bijlagen, beschrijven specifieke en algemene gesprekspunten voor elke categorie. 
 
Op bovenschools (bestuursbureau) niveau is sprake van één functiecategorie: onderwijsonder-
steunend personeel. Het gaat hier om specifieke kennis en deskundigheid op een terrein: onderwijs 
en kwaliteitszorg, huisvesting, personeel en organisatie, planning en control. Deze specifieke functies 
zijn opgenomen in het functieboek van Panta Rhei.  
De gespreksformulieren wijken af van de functiecategorie ‘onderwijsondersteunend personeel’ zoals 
die voor de scholen geldt. In het document Formulieren zijn deze gespreksformulieren opgenomen. 
De bestuurder(s) heeft/hebben jaarlijks een gesprek met een afvaardiging van de Raad van Toezicht 
(renumeratiecommissie, bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht). De onderwerpen die ter 
sprake komen hebben te maken met de bestuurlijke opdracht, de bestuurlijke opgave en het 
bestuurlijk vermogen. Een feedback maakt onderdeel uit van het functioneringsgesprek, daarnaast 
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laat de Raad zich ook informeren door input van het directieberaad, de medewerkers van het 
bestuursbureau en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.    
 

3.6. Personeelsdossier  
Dossiervorming dient op een veilige en overzichtelijke wijze plaats te vinden. Leidinggevenden zijn hier 
verantwoordelijk voor.  
Naast de gespreksverslagen maken ook verslagen van begeleidingstrajecten en/of re-integratie-
trajecten en verzuim (alle bescheiden vanuit Arbo en UWV) deel uit van dit dossier, alsmede een kopie 
van het ID-bewijs en de verklaring omtrent gedrag (VOG). Elk personeelslid is op de hoogte van de 
inhoud van het dossier en kan het desgevraagd ook in zien.  
 
De overdracht van het personeelsdossier naar de andere school maakt onderdeel uit van het te voeren 
eindgesprek met de directeur. De directeur van de huidige school vraagt of betrokkene er bezwaar 
tegen heeft dat het dossier in zijn geheel naar de volgende school gaat. Heeft betrokkene bezwaar dan 
wordt het gedeelte van het dossier waar bezwaar tegen is overhandigd aan de stafspecialist P&O die 
het op het bestuursbureau bewaart. De directeur overhandigt het al dan niet volledige dossier aan de 
volgende directeur. Op de inhoudsopgave staan de aanwezige stukken aangevinkt. 
 
N.B.: Is betrokkene nog bezig met een begeleidingstraject, dan moet de informatie daarover in ieder 
geval mee naar de volgende school. 
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4. Ontwikkel- en verbetertrajecten 
 
Op basis van de in het vorige hoofdstuk genoemde gespreksvormen kunnen ontwikkel- of verbeter-
trajecten ingezet worden met als doel te voldoen aan de (bekwaamheids-/functie)eisen die aan het 
specifieke vak gesteld worden. 
 
Van een ontwikkeltraject is in ieder geval sprake bij leraren die pas afgestudeerd zijn (startbekwaam) 
en hun eerste dienstverband in het onderwijs starten. Op basis van het bepaalde in de CAO PO dienen 
leraren na drie jaar basisbekwaam te zijn en (uiterlijk) na zeven jaar vakbekwaam. Om dit te realiseren 
zijn onderstaande ontwikkeltrajecten beschreven.  
 

4.1.  Ontwikkeltraject van startbekwaam naar basisbekwaam 

De startbekwame leraar is in staat een veilig en stimulerend leerklimaat te verzorgen en weet de 
leerlingen bij de les te betrekken. De les kenmerkt zich door structuur, orde en duidelijkheid. In de 
bijlage is beschreven hoe dit zich vertaalt in het waarneembaar gedrag van leraren.  
De basisbekwame leraar is in toenemende mate in staat de leerlingen actief bij de les te betrekken. De 
leraar laat de leerlingen actief meedoen aan de les waardoor er sprake is van echte interactie. De wijze 
waarop dit vertaald is in waarneembaar gedrag van de leraar is beschreven in de kijkwijzer (zie 
document Formulieren). 
 
Op basis van de CAO PO heeft de startende leraar recht op 80 duurzame inzetbaarheidsuren per 
schooljaar. Deze uren worden ook daadwerkelijk ingezet in het ontwikkeltraject door: 
- het bieden van coaching in de klas; 
- de leraar in staat te stellen klassenobservaties bij ervaren collega’s uit te voeren; 
- scholing/deskundigheidsbevordering te volgen, ook op werkdagen.  
 
De gesprekkencyclus is in de eerste drie jaar intensiever dan bij de vakbekwame leraren: 
 

Jaar 1 Entreegesprek – voortgangsgesprek – functioneringsgesprek - beoordelingsgesprek. 
De gedragskenmerken van de startbekwame leraar vormen uitgangspunt voor de gesprekken 
en beoordeling.  
 

Jaar 2 Functioneringsgesprek 
De gedragskenmerken van de startbekwame en basisbekwame leraar vormen uitgangspunt 
voor dit gesprek.  
 

Jaar 3 Functioneringsgesprek – beoordelingsgesprek. 
De gedragskenmerken van de startbekwame en basisbekwame leraar vormen uitgangspunt 
voor de gesprekken.  
 

 
Vervolgens is de leraar wel of niet basisbekwaam. Als betrokkene binnen drie jaar basisbekwaam is 
dan volgt - conform het bepaalde in de CAO PO – inschaling in LA regelnummer 4 en in het tweede 
geval kan dat rechtspositionele gevolgen hebben. 
 

4.2.  Ontwikkeltraject van basisbekwaam naar vakbekwaam 

Van een vakbekwame leraar wordt verwacht dat hij/zij in staat is om elke leerling die aandacht en 
begeleiding te geven die past bij die leerling. De leraar heeft oog en oor voor de individuele leerling en 
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weet gericht in te spelen op diens behoeften en mogelijkheden. Deze leraar geeft en de groep en de 
individuele leerlinggericht aandacht en begeleiding. 
De wijze waarop dit vertaald is in waarneembaar gedrag van de leraar is beschreven in de kijkwijzer 
(zie document Formulieren). 
 
De uren duurzame inzetbaarheid en de uren voor professionalisering worden ingezet om uiteindelijk 
te kunnen voldoen aan de gevraagde vaardigheden.  De gesprekkencyclus in deze periode omvat in 
deze vier jaar jaarlijks een functionerings- en voortgangsgesprek. In het tweede jaar (vijfde jaar van 
het dienstverband) en vierde jaar (zevende jaar van het dienstverband) vindt tevens een 
beoordelingsgesprek plaats.  
 

Jaar 4 Functioneringsgesprek. 
De gedragskenmerken van de vakbekwame leraar vormen uitgangspunt voor dit gesprek. 
 

Jaar 5 Beoordelingsgesprek. 
De gedragskenmerken van de vakbekwame leraar vormen uitgangspunt voor dit gesprek.  
 

Jaar 6 Functioneringsgesprek. 
De gedragskenmerken van de vakbekwame leraar vormen uitgangspunt voor dit gesprek. 
 

Jaar 7 Beoordelingsgesprek. 
De gedragskenmerken van de vakbekwame leraar vormen uitgangspunt voor dit gesprek.  
 

 
Vervolgens is de leraar wel of niet vakbekwaam. Als betrokkene binnen zeven jaar vakbekwaam is dan 
volgt - conform het bepaalde in de CAO PO – inschaling in LA regelnummer 8. In het tweede geval kan 
dat rechtspositionele gevolgen hebben. 
 

4.2.1. Versnelde doorgroei naar basisbekwaam of vakbekwaam 
Het is mogelijk dat een startende leraar zich snel ontwikkelt waardoor de leraar eerder voldoet aan 
de eisen voor basisbekwaam en vervolgens vakbekwaam. Ook deze high-potentials willen we graag 
aan Panta Rhei binden. In geval van een snelle groei in de functie is het mogelijk deze leraar sneller 
door te laten stromen van startbekwaam naar basisbekwaam en vervolgens vakbekwaam. Bij het 
jaarlijks toekennen van een periodiek in salaris kan per jaar een extra periodiek worden toegekend. 
Een snellere groei van het salaris dan één extra periodiek per jaar is niet wenselijk omdat naast de 
kwaliteit ook ervaring van groot belang is.     
Bijzondere aandacht is nodig voor de zeer goed functionerende leraren. Met hen wordt gesproken hoe 
zij zo ingezet kunnen worden, dat ook andere leraren er (nog) beter door gaan functioneren. Bij een 
functioneringsgesprek kan ook nadrukkelijk worden gesproken over het loopbaanperspectief. Dit 
laatste geldt overigens niet alleen voor excellente leraren; de loopbaanwensen van elke leraar worden 
immers besproken.  
 

4.3. Overige ontwikkeltrajecten 

Tijdens het functioneringsgesprek kunnen personeelsleden en leidinggevenden voorstellen doen die 
gericht zijn op een verdere ontwikkeling van de professionaliteit van betrokkene en daar afspraken 
over maken. Voor leraren kunnen onderdelen van deze afspraken zijn: 
- opstellen en uitvoeren van een ontwikkelingsplan en/of scholing; 
- het aanvragen van een lerarenbeurs; 
- de stappen die nodig zijn om te voldoen aan (her)registratie in het lerarenregister; 
- het brengen van collegiaal klassenbezoek (kijkwijzer); 
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- deelname in onderwijskundige werkgroepen/commissies; 
- klassenbezoek dat door de schoolleiding gebracht wordt (kijkwijzer). 
 
Voor directeuren en adjunct-directeuren geldt - net als voor leraren - dat zij geregistreerd moeten zijn 
in het schoolleidersregister. Het gesprek over de professionele ontwikkeling en (her)registratie maakt 
deel uit van het functionerings- en beoordelingsgesprek dat de directeur voert met de adjunct-
directeur en het College van Bestuur met de directeuren. 

 
4.3.1. Van LA naar LB 
Een aparte procedure is de benoeming van leraar LA naar leraar LB binnen dezelfde school. Dit is geen 
aspect van de werving- en selectieprocedure omdat immers geen sprake is van een vacature, maar van 
een promotie. Bij promotie is de gesprekkencyclus aan de orde, met name het beoordelingsgesprek. 
 
Als in een functioneringsgesprek van een leraar met zijn/haar leidinggevende de behoefte kenbaar 
wordt gemaakt om tot leraar LB te worden benoemd, wordt bekeken aan welke eisen/competenties 
nog voldaan moet worden door betrokkene. De te zetten stappen kunnen in een persoonlijk 
ontwikkelingsplan beschreven worden waarbij ook wordt aangegeven welke middelen ingezet worden 
(scholing, tijd, geld) om aan de eisen te kunnen voldoen. De middelen uit het budget voor 
arbeidsmarkt- en personeelsbeleid zijn hiervoor bedoeld en worden daarbij ingezet.  
  
Als aan alle voorwaarden voldaan is dan wordt dit middels een beoordelingsgesprek vastgesteld. Bij 
een positieve beoordeling volgt de benoeming in de functie leraar LB.  
 
Als op een school een vacature ontstaat voor de functie leraar LB, dan kunnen leraren LA die over de 
vereiste kennis en vaardigheden beschikken uiteraard solliciteren. De procedure ‘werving en selectie’ 
is dan van toepassing. 
 

4.4.  Verbetertrajecten 

(Tijdens het DO en vervolgens in de SWP is aangegeven dat er behoefte aan een nadere uitwerking / 
toelichting van dit onderwerp). Bij onvoldoende functioneren (op onderdelen) van een personeelslid 
wordt dit in een beoordelingsgesprek vastgelegd en is er sprake van een noodzakelijk verbetertraject. 
Met betrokkene zal een ‘plan van aanpak’ worden opgesteld dat maximaal een jaar omvat. Dit plan 
bevat onder meer:    

• aanleiding,  

• beginsituatie,  

• gewenste situatie (persoonlijke ontwikkeldoelen en concrete, toetsbare afspraken), 
activiteiten,  

• periode en evaluatie. 
Aan de stafspecialist P&O wordt kenbaar gemaakt dat een dergelijk traject gestart wordt. Enerzijds kan 
deze medewerker wellicht advies geven (inzake het plan van aanpak, of dossiervorming), anderzijds is 
de stafspecialist P&O op de hoogte dat op termijn wellicht een beëindigingstraject moet starten. 
 
Het plan van aanpak wordt besproken met betrokkene en voor akkoord getekend door de leiding-
gevende en betrokkene. Het plan is maatwerk, want de verbeterpunten zijn per persoon verschillend. 
Er zal altijd begeleiding worden aangeboden en/of opgelegd. 
Onderdelen kunnen zijn: 

- ondersteuning en begeleiding (bijvoorbeeld door de intern begeleider of een externe); 

- klassenbezoeken door de schoolleiding (kijkwijzer) of een externe deskundige; 
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- het moment waarop beoordeling plaats zal vinden (binnen een jaar). 
  

Als evaluatie wordt wederom een beoordelingsgesprek gevoerd. Dit wordt bij een leraar altijd 
voorafgegaan door een of meerdere klassenbezoeken, met behulp van een kijkwijzer (zie document 
Formulieren). Tijdens het beoordelingsgesprek wordt specifiek gekeken naar de resultaten van de 
uitvoering van het plan van aanpak zoals vastgelegd in het vorige beoordelingsgesprek. 
 
Bij een beoordeling die tenminste voldoende is volgt het reguliere traject met vervolgafspraken. 
Bij een onvoldoende beoordeling wordt de stafspecialist P&O op de hoogte gesteld en volgen rechts-
positionele consequenties. Binnen Panta Rhei is dit personeelslid dan niet meer geschikt voor de 
huidige functie.  
 
Het is van belang dat betrokkene zelf ook inziet dat het functioneren onvoldoende is. Dat opent de 
weg om te komen tot een andere oplossing, waarbij onderwerpen als demotie, vervroegde uittreding 
of outplacement aan de orde kunnen komen. Wel is het belangrijk om te letten op consequenties 
conform de CAO PO en de eventuele verplichtingen die kunnen volgen bij het aanvragen van een 
uitkering (instroomtoets). Voorop moet blijven staan dat de eerste insteek is om gezamenlijk te komen 
tot verbetering van het functioneren waardoor de huidige functie of – indien mogelijk – een andere 
passende functie goed kan worden uitgevoerd.



 

 

  

 

5. Instrumenten 
 

Verschillende instrumenten kunnen ingezet worden ter ondersteuning van of inbreng bij de diverse 
gespreksvormen. In de volgende paragrafen benoemen we er een aantal.  
 

5.1.  Kijkwijzer 

Er zijn kijkwijzers voor de startende leraar, de basisbekwame leraar en de vakbekwame leraar. Aan de 
hand van een aantal indicatoren wordt gekeken naar het pedagogisch en didactisch handelen van de 
leraar, de wijze waarop het klassenmanagement vorm krijgt, de interactie tussen de leerlingen e.d. De 
bevindingen worden zowel na het klassenbezoek besproken met betrokken leraar en vormen ook 
input in een aantal gespreksvormen (voortgangs-, functionerings- en/of beoordelingsgesprek). 
De kijkwijzers zijn in het document Formulieren opgenomen.. 
 

5.2.  Competentieprofiel leraar/lerarenregister 

Op landelijk niveau - Onderwijscoöperatie - zijn competentieprofielen opgesteld voor leraren. Het 
betreft profielen voor de startbekwame, basisbekwame en vakbekwame leraar. Deze competentie-
profielen zijn als bijlage opgenomen in de CAO PO en worden zowel voor het lerarenregister als binnen 
de eigen gesprekkencyclus van Panta Rhei gebruikt. 
Leraren moeten in 2018 geregistreerd zijn in het lerarenregister. In de volgende periode van vier jaar 
wordt in voldoende mate gewerkt aan de eigen professionalisering om voor herregistratie in 
aanmerking te komen. Een leraar die niet geregistreerd is of niet voor herregistratie in aanmerking 
komt is niet bevoegd om les te geven.  
   

5.3. Competentieprofiel schoolleiding/schoolleidersregister  

Op landelijk niveau - Schoolleidersregister PO - zijn vijf basiscompetenties vastgesteld voor de school-
leiding:  

• visiegestuurd werken; 

• in relatie staan tot de omgeving;  

• vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid;  

• hanteren van strategieën ten behoeve van samenwerking, leren en onderzoeken op alle 
niveaus; 

• hogere orde denken. 
Naast deze competentieprofielen zijn zeven professionaliseringsthema’s vastgesteld. Om voor her-
registratie in aanmerking te komen moet de schoolleiding tenminste op drie van de zeven domeinen 
professionaliseringsactiviteiten ondernomen hebben (middels formeel of informeel leren). 
In de functionerings- en beoordelingsgesprekken van Panta Rhei komen de vijf basiscompetenties aan 
de orde. 
 

5.4. Feedback 

Onderdeel van het eerste functioneringsgesprek in de cyclus is de uitkomst van de 360 graden 
feedback. In dit instrument wordt door betrokkene aan een nader te bepalen aantal mensen gevraagd 
om feedback te geven op een aantal gedragsindicatoren die gerelateerd zijn aan het 
competentieprofiel van betrokken functie. Het gaat bij de beantwoording niet om goed of fout, maar 
om zichtbaar (waarneembaar) gedrag. 
In het document Formulieren zijn voorbeelden van een 360 graden feedback voor leraren en 
schoolleiding opgenomen. 
  
                                                                                                                                                                                19 



 

 

  

5.5. Profile Dynamics 

In het functioneringsgesprek komen ook de werkzaamheden, ambities, wensen en loopbaan-
ontwikkeling ter sprake. Een belangrijk persoonlijk aspect vormen de drijfveren van eenieder. 
Drijfveren bepalen hoe mensen hun werk doen, met wie ze wel en niet willen samenwerken, de soort 
leiderschapsstijl die ze ontwikkelen en de manier waarop ze communiceren met anderen.  
Om hier zicht op te krijgen kan gebruik worden gemaakt van het instrument Profile Dynamics.  
Dit instrument is ontwikkeld om op basis van drijfveren de aansluiting tussen mens en organisatie te 
optimaliseren.  
Het inzetten van dit instrument gebeurt door een externe deskundige De stafspecialist P&O kan meer 
informatie verstrekken over dit instrument. In het document Formulieren is een korte uitleg over het 
instrument opgenomen. 
 

5.6. Werkenergieanalyse 

Als tijdens een van de gespreksvormen blijkt dat een personeelslid minder energie krijgt uit het werk 
wat hij/zij doet, of dat de werkzaamheden als moeilijk zijnde worden ervaren dan kan het inzetten van 
de werkenergieanalyse overwogen worden. 
Dit instrument creëert bewustzijn over drijfveren en kwaliteiten waardoor iemand bevlogen blijft of 
wordt. Het geeft inzicht in wat energie- en stress-bronnen zijn op organisatie- en functieniveau. Het 
instrument wordt via een externe deskundige ingezet en de uitkomsten worden vervolgens met de 
leidinggevende besproken. Dit kan leiden tot een aanpassing of verandering van werkzaamheden, 
verandering van werkplek en/of werkomgeving.  
De stafspecialist P&O kan meer informatie verstrekken over dit instrument. In het document 
Formulieren is een korte uitleg over het instrument opgenomen. 
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