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1 Functieprofiel 
 
Een functieprofiel is een basis-hulpmiddel om voor alle CBE-medewerkers duidelijkheid te bieden rond 

wat er vanuit het centrum verwacht wordt, het is tegelijk ook een basis-bouwsteen voor coaching en 
ontwikkeling. Het is een limitatieve opsomming van taken. Elke medewerker wordt beschouwd als een 
dienstverlener naar onze klanten toe, die voor een zekere ‘service’ dient te zorgen. Die klanten zijn in 

ons geval de cursisten, maar tegelijk ook ‘interne’ en ‘externe’ klanten: onze collega’s, de directeur, 
stafmedewerkers, educatief en administratief medewerkers, collega’s in andere centra en externe 
stakeholders. Wat wordt er verwacht van jou? Welke diensten/services zijn essentieel om ook op 

langere termijn een efficiënt werkend centrum te zijn met tevreden cursisten (en tevreden collega’s)? 
Deze universele verwachtingen kunnen uiteraard bijgesteld, aangepast worden aan jouw specifieke 

situatie (dat gebeurt dan in het planningsgesprek en vindt zijn weerslag in een individuele 
functiebeschrijving; zie verder). 
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2 De leraar basiseducatie geeft les 
 
 

De leraar begeleidt en ondersteunt cursisten bij hun leren vanuit een didactisch model.  
 
 

Taken 
 

1. gaat op zoek naar het verhaal achter elke cursist (nood aan voeling met cursisten), verkent de 

leerbehoeften, heeft aandacht voor de perspectieven en leerstijlen van de doelgroep en houdt 
er rekening mee in de lespraktijk 

2. kiest en formuleert doelstellingen, rekening houdend met het leerplan én de leerbehoeften van 
de cursisten 

3. selecteert de leerinhouden of leerervaringen, structureert en vertaalt in een samenhangend 

lespakket 
4. kiest geschikte werkvormen, aangepast aan de groep én individuele cursisten  
5. kiest en ontwikkelt leermiddelen en past ze aan 

6. creëert een veilige, krachtige leeromgeving; stimuleert motivatie en zorgt voor een goede 
groepsdynamiek 

7. zorgt voor brede evaluatie: evalueert het leren permanent, betrekt cursisten erbij, gebruikt 

verschillende evaluatievormen,…  
8. maakt lesvoorbereidingen, die aansluiten bij de leerbehoeften van de cursisten en het leerplan 
9. stimuleert cursisten om het geleerde toe te passen in het dagelijkse leven 

10. versterkt de cursisten doorheen hun leerproces 
11. voert de gevraagde cursus- & cursistenadministratie correct uit 

12. verzorgt de eerstelijns leertrajectbegeleiding: in functie van intake, voortgang -, keuze- en 
psychosociale begeleiding van de cursisten en neemt de nodige acties (geeft de nodige 
informatie aan externen) 
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3 De leraar basiseducatie overlegt 
 
 

De leraar overlegt met collega’s om de werking van het centrum samen te verbeteren.  
 
 

Taken 
 

1. werkt mee aan de overlegstructuren in het centrum 

2. bespreekt en evalueert groepen en individuele cursisten 
3. werkt mee aan de ontwikkeling van het programma, het leerbeleid, de didactiek, het in praktijk 

brengen van het beleidsplan van het centrum 
4. stelt zijn expertise ter beschikking van collega’s: werkt mee aan kennisdeling 
5. neemt deel aan extern overleg, als dit past binnen de opdracht 
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4 De leraar basiseducatie werkt samen 
 
 

De leraar werkt samen met collega’s en neemt mee de verantwoordelijkheid op voor een goede 
werking van het centrum.  
 

 
Taken 
 

1. wisselt materiaal en deskundigheid uit met collega’s 
2. werkt mee aan een ‘cursistvriendelijke’ werking  

3. levert een bijdrage aan een positieve beeldvorming over het centrum 
4. neemt deel aan wervings- en promotieactiviteiten 
5. verdedigt de belangen van de organisatie, de doelgroep en cursisten en vertegenwoordigt het 

centrum op een professionele manier 
6. ondersteunt en begeleidt (mee) vrijwilligers, stagiairs en (nieuwe) collega’s  
7. werkt samen met externe partners en werkt mee aan de uitbouw van een netwerk,  indien dit 

past in de opdracht 
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5 De leraar basiseducatie leert permanent 
 
 

De leraar investeert in de eigen ontwikkeling. 
 
 

Taken 
 

1. leert van en met collega’s: 

 ervaring en materiaal uitwisselen met collega’s ; 

 collega’s ondersteunen bij veranderingsprocessen; 

 meewerken aan ontwikkelgroepen op sector/centrum-niveau, mee (piloot)projecten 
uitwerken en implementeren (indien van toepassing); 

 participeren in intervisie en peer-coaching. 
2. kijkt kritisch naar het eigen functioneren en is eigenaar van de eigen competentieontwikkeling. 
3. volgt nieuwe onderwijsinzichten op met specifieke aandacht voor geletterdheid (didactische 

ontwikkelingen), volgt ook het aanbod rond bijscholingen op en zoekt naar opportuniteiten. 
4. volgt relevante maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen op en speelt erop in: op 

een creatieve en flexibele manier. 

 
 


