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Functieprofiel medewerker flexpool 

Vereisten 

 Je bent lesbevoegd voor het Primair Onderwijs (pabo-diploma) 

 Je bent in bezit van een geldige ‘verklaring omtrent gedrag’ voor het onderwijs 

(VOG). 

 Je bent inzetbaar voor tenminste xx fte 

 Je bent inzetbaar voor tenminste 2 bouwen 

o Onderbouw/middenbouw 

o Middenbouw/Bovenbouw 

 Je beschikt over adequaat vervoer en bent bereid te reizen binnen de regio 

o Aanvullende eis: eigen vervoer/auto 

o Aanvullende vraag: maximale reisafstand/tijd 

 Je bent flexibel en breed inzetbaar, bijvoorbeeld 

o Aanstelling 0,4: 3 dagen beschikbaar (4 dagdelen) 

o Aanstelling 0,6: 4 dagen beschikbaar (6 dagdelen) 

o Aanstelling 0,8: 5 dagen beschikbaar (8 dagdelen) 

 Je houdt van uitdaging en verandering 

 Je hebt vaardig met ICT en digitale lesmethoden 

 Je bent bekend met modern onderwijs en concepten als handelingsgericht werken 

Basiscompetenties 

 Onderwijzen: Je helpt leerlingen om zich de culturele bagage eigen te maken die 

iedereen nodig heeft in de hedendaagse samenleving. 

 Opvoeden: Je biedt de leerlingen in een veilige werkomgeving houvast en structuur 

om zich sociaal-emotioneel en moreel te kunnen ontwikkelen. 

 Organiseren: Je zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in 

zijn groep of klas. 

 Communiceren: Je gaat op een goede, professionele manier met leerlingen om. Je 

communiceert op een professionele manier met ouders en andere betrokkenen. 

 Samenwerken: Je levert een professionele bijdrage aan een goed pedagogisch en 

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

een goede schoolorganisatie.  

 Reflecteren en leren: Je reflecteert op een professionele manier over je 

bekwaamheid en beroepsopvattingen nadenken en blijft je professionaliteit continu 

ontwikkelen. 

Aanvullende competenties 

 Omgevingsbewust: Je voelt de verschillende culturen van de scholen goed aan en 

weet er op respectvolle en adequate wijze mee om te gaan 

 Flexibel: Je kan goed omgaan met onverwachte en veranderende situaties. 

 Improviseren: Je weet adequate en creatieve oplossingen te bedenken in 

"noodsituaties". 



SECTORPLAN PO 
 

 
 

Wensen: speciale competenties 

Denk voor uw RTC aan het belang van eventuele specifieke wensen, zoals bijvoorbeeld:  

 Denominatie: Je kan en wilt lesgeven op een school met een geloofsovertuiging. 

 Vaklessen: Je bent vakleerkracht voor lichamelijke oefening, muziek of 

handvaardigheid. 

 Onderwijsconcepten: Je hebt je bijvoorbeeld gespecialiseerd in Dalton, Montessori 

of Vrije School onderwijs.  

 Onderwijsvormen: Je bent bevoegd om les te geven in het speciaal (voortgezet) 

onderwijs 

 Vraagstukken: Je hebt je gespecialiseerd in dyslexie, meer-en hoogbegaafdheid, 

NT-2 of andere vraagstukken van zorgleerlingen. 

U kunt deze als wens (een pré) toevoegen aan uw profiel, of bijvoorbeeld de volgende 

formulering toevoegen aan uw vacature: “Leerkrachten met <speciale competenties> 

worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren.” 

 


