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Inleiding 

 

Beoordelen, evalueren en functioneren zijn belangrijke processen voor leerkrachten en evaluatoren. 

We bespreken graag: 

 

- de functiebeschrijving 

- het beoordelen van beginnende leraren 

- het voeren van functioneringsgesprekken 

- het voeren van evaluatiegesprekken 

 

Belangrijk om weten is dat er twee verschillende doelgroepen zijn. Per doelgroep verschilt de aanpak 

voor het beoordelen van het functioneren van de leraar. Omdat dit onderscheid essentieel is voor de 

aanpak gaan we hier eerst kort op in. 

 

De eerste doelgroep zijn de startende leraren: dit zijn de leraren die tijdelijk zijn aangesteld en 

dienen beoordeeld te worden of ze in aanmerking komen voor een tijdelijke aanstelling van 

doorlopende duur (TADD) bij het bereiken van 290 dagen dienstanciënniteit waarvan 200 effectief 

gepresteerd. Deze beoordeling is belangrijk omdat de startende leraar met een positieve beoordeling 

TADD verwerft en - als er vacante uren zijn - vast benoemd kan worden. Behalve een positieve 

beoordeling kan u ook beslissen een beoordeling met werkpunten te geven. In dit geval ziet u 

groeimogelijkheden voor de leraar, maar wenst u nog niet over te gaan tot het toekennen van een 

TADD en vaste benoeming. Meer info over hoe de beoordeling in zijn werk gaat, vindt u terug in de 

video “Beoordeling startende leraren”. Als u de startende leraar negatief wenst te beoordelen, dan 

adviseren we dat u eerst een functioneringsgesprek afneemt en hiervan een verslag opmaakt. 

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen heeft een format hiervoor ontwikkeld. U kijkt best hiervoor naar 

de video “Functioneringsgesprekken”. Let op tijdens zijn startperiode heeft elke startende leraar 

recht op aanvangsbegeleiding en coaching. 

 

De tweede doelgroep zijn de leraren met TADD en vaste benoeming. Deze leraren worden niet 

beoordeeld maar geëvalueerd. Voor meer info over de evaluatie van uw leraren, verwijzen we naar 

het onderdeel “Evaluatiegesprekken”, waarbij we o.a. stilstaan bij het te gebruiken format.  

  

Belangrijk om weten is dat er flexibiliteit gekomen is in het evaluatieproces: Het volstaat om op 

regelmatige basis informele functioneringsgesprekken te houden met de meeste personeelsleden. 

Alleen voor de personeelsleden bij wie men tekortkomingen vaststelt, moeten er formele 

functioneringsgesprekken en later in het proces evaluatiegesprekken gehouden worden. Formele 

functioneringsgesprekken worden vastgelegd in een verslag. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen heeft 

hiervoor een format ontwikkeld (zie hiervoor: “Functioneringsgesprekken”). 

 

Ondanks het verschil van aanpak voor startende leraren en leraren met TADD of vaste benoeming is 

de functiebeschrijving een cruciaal onderdeel binnen het hele proces van beoordelen en evalueren. 

Vandaar dat we aanraden om eerst het hoofdstuk over de functiebeschrijving te lezen. 


