
4. Functioneringsgesprekken  

 

We bespraken in de vorige hoofdstukken het verschil tussen een beoordeling voor tijdelijke 

leerkrachten en de functioneringsgesprekken voor leerkrachten met TADD of een vaste benoeming. 

In deze tekst ga ik dieper in op functioneringsgesprekken en het verslag dat hiervan moet opgesteld 

worden.   

 

Voor alle personeelsleden is de eerste evaluator verplicht op regelmatige basis 

functioneringsgesprekken af te nemen. Dit kan echter in de meeste gevallen zonder verslag en op 

een informele manier. 

Een personeelslid kan ook zelf een functioneringsgesprek vragen. 

 

Formele functionerings- en evaluatiegesprekken worden vanaf 1 september 2021 enkel gehouden 

bij personeelsleden bij wie men tekortkomingen vaststelt. Zodra de evaluator merkt dat er 

problemen zijn bij het functioneren gaat deze over tot formele functionerings- en 

evaluatiegesprekken. Een personeelslid kan enkel een formele evaluatie krijgen wanneer 

voorafgaandelijk en naar aanleiding van één of verscheidene formele functioneringsgesprekken hem 

een verslag werd overhandigd van dat gesprek met daarin zijn persoons- en ontwikkelingsgerichte 

doelstellingen. Op die manier weet een personeelslid perfect wat zijn tekortkomingen zijn en waar 

hij moet aan werken. Hij krijgt daartoe een begeleidingstraject van minstens 120 dagen effectieve 

prestaties. Daarbij gaat het om 120 kalenderdagen: zaterdagen, zondagen, wettelijke verlofdagen en 

schoolvakanties, met uitzondering van de zomervakantie, worden ook beschouwd als effectief 

gepresteerde dagen. Als evaluator is het daarbij noodzakelijk dat je kan aantonen dat een 

personeelslid voldoende werd gecoacht en begeleid, pas daarna kan een evaluatiegesprek 

plaatsvinden. 

Aangezien evaluatiegesprekken gebeuren op basis van de functiebeschrijving van het personeelslid, 

kan een personeelslid enkel worden geëvalueerd voor zover er een functiebeschrijving werd 

opgesteld en overhandigd. De functiebeschrijving is de objectieve toetssteen voor het personeelslid, 

zodat hij weet wat er van hem wordt verwacht en waarop hij zal worden geëvalueerd. Naast de 

verplichte formele stappen in dit proces (zie hierna) is het evident dat het personeelslid ook via 

minder formele contacten begeleid wordt. 

POV heeft een sjabloon functioneringsgesprek ontwikkeld. Op die manier hebt u als evaluator een 

leidraad voor wat juridisch best wordt vermeld in het functioneringsverslag. 

Eerst en vooral worden de observaties per kerntaak ingevuld. De vaststellingen dienen door de 

eerste evaluator zelf te gebeuren maar kunnen ook aangevuld worden met informatie van derden. 



 

Indien nodig worden vervolgens per per kerntaak de werkpunten en persoons-en 

ontwikkelingsgerichte doelstellingen vermeld met een deadline. 

 

Als laatste stap dien je ook nog de coaching en ondersteuning in te vullen. Hierbij neem je op wie 

voor de coaching en/of begeleiding zal instaan, waaruit deze coaching en/of begeleiding bestaat en 

opnieuw de deadline. 

 

Om te komen tot een geldige evaluatie is het enorm belangrijk dat alles nauwkeurig wordt ingevuld. 

Ik licht dit graag even toe.  

Een personeelslid moét geëvalueerd worden op diens volledige functioneren. Dit functioneren 

gebeurt op basis van zijn functiebeschrijving en van de persoons -en ontwikkelingsgerichte 

doelstellingen in de verslagen van de functioneringsgesprekken. 

Een personeelslid voor wie geen functiebeschrijving werd opgesteld volgens de bepalingen van 

hoofdstuk Vbis, voor wie geen persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen werden 

opgenomen in de verslagen van zijn functioneringsgesprekken of voor wie niet in voldoende mate 

kan aangetoond worden dat de nodige coaching en begeleiding werd voorzien, kan niet worden 

geëvalueerd. 


