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Algemene informatie bij Pak je pen en Portfolio 
 
Competentie 4: organisatorisch competent 
 
De leraar primair onderwijs draagt zorg voor alle aspecten van klassenmanagement ten behoeve van 
zijn groep. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en om die 
verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar organisatorisch competent zijn. 
Een leraar die organisatorisch competent is, zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte 
sfeer in zijn klas en zijn lessen. Zo’n leraar zorgt er dus voor dat de kinderen: 

• weten waar ze aan toe zijn en welke ruimte ze hebben voor eigen initiatief; 
• weten wat ze moeten doen, hoe en met welk doel ze dat moeten doen. 

 
Indicatoren 
Dat de leraar organisatorisch competent is, blijkt uit zijn professionele handelen. 
Zo hanteert hij op een consequente manier concrete, functionele en door de kinderen gedragen 
procedures en afspraken. Zo gebruikt hij organisatievormen, leermiddelen en leermaterialen die 
leerdoelen en leeractiviteiten ondersteunen. 
Hij houdt een heldere planning aan die hij ook met de kinderen bespreekt. Hij gaat adequaat om met 
tijd. In onverwachte situaties improviseert hij op een professionele manier en stelt daarbij duidelijke 
prioriteiten. Hij kan zijn opvatting en zijn aanpak van klassenmanagement verantwoorden. 
 
Bekwaamheidseis 
De leraar primair onderwijs onderschrijft zijn organisatorische verantwoordelijkheid. Hij heeft 
voldoende organisatorische kennis en vaardigheid om in zijn klas en zijn lessen een goed leef- en 
werkklimaat tot tand te brengen. Overzichtelijk, ordelijk en taakgericht. In alle opzichten voor hem 
zelf, zijn collega’s en vooral voor de kinderen helder. En dat op een professionele, planmatige 
manier. 
Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leraar primair onderwijs het volgende doen: 

• Hij hanteert op een consequente manier concrete, functionele en door de kinderen gedragen 
procedures en afspraken. 

• Hij gebruikt organisatievormen, leermiddelen en leermaterialen die leerdoelen en 
leeractiviteiten ondersteunen. 

• Hij houdt een planning aan die bij de kinderen bekend is en gaat adequaat om met tijd. 
Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leraar primair onderwijs deze kennis hebben: 

• Hij is bekend met die aspecten van klassenmanagement die voor zijn onderwijs relevant zijn. 
 
Vakgebied schrijven 
Voor het vakgebied schrijven/handschriftontwikkeling betekent dit: 

• dat jij in staat bent verschillende organisatievormen te gebruiken tijdens je schrijflessen 
passend bij het niveau van de leerlingen; 

• dat jij in staat bent verschillende leermiddelen en leermaterialen te gebruiken tijdens je 
schrijflessen en toegankelijk kunt maken voor je leerlingen; 

• dat jij het leerlingvolgsysteem in jouw school m.b.t. het schrijfonderwijs doelmatig kunt 
gebruiken; 

•  
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• dat je je onderwijs- en leeractiviteiten, groeperingsvormen, leeromgeving en middelen 
tijdens schrijfactiviteiten op elkaar kunt afstemmen, waarbij tevens sprake is van een veilige 
leeromgeving; 

• dat je een voor jezelf bruikbare vorm van tijd- en taakmanagement kunt hanteren; 
• dat jij afspraken m.b.t. het schrijfonderwijs op een consequente manier hanteert, zodat deze 

afspraken duidelijk zijn voor kinderen en zij weten wat van hen verwacht wordt en welke 
ruimte zij krijgen voor eigen initiatieven; 

• dat jij kennis hebt van verschillende aspecten van klassenmanagement. 


