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Professioneel Statuut 

Onderwijs is een vak 

 

Woord vooraf 

Dit professioneel statuut is een uitwerking van artikel 31 lid 4 van de Wet op het Primair 

Onderwijs en behelst de afspraken over de wijze waarop de professionele ruimte – 

bestaande uit de vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische  zeggenschap * - van 

leerkrachten binnen SKBG is georganiseerd. Daarbij hebben leerkrachten een zelfstandige 

bevoegdheid als het gaat om het beoordelen van onderwijsprestaties van leerlingen. 

Dit statuut is voorbereid in goed overleg met de Personeelsgeleding van de GMR en een 

vertegenwoordiging van het MT. 

Het professioneel statuut geldt voor alle leerkrachten van de scholen van SKBG. Op 

schoolniveau kunnen directie en leerkrachten nadere invulling geven aan de hier verwoorde 

afspraken; dit statuut biedt daarvoor de ruimte.  

Een professioneel statuut is een levend document. Het zal op onderdelen nader ingevuld  

worden op schoolniveau en het is gewenst de afspraken periodiek te evalueren en zo nodig 

bij te stellen. 

Professioneel Statuut: 

Uitgangspunten: 

1. Leerkrachten zijn professionals die invloed hebben op het beleid. 

De scholen van SKBG zijn in belangrijke mate vrij in de wijze waarop zij vorm en 

inhoud geven aan de visie en missie van SKBG zoals vastgelegd in het vierjarige 

strategische Beleidsplan van SKBG. Onverminderd het bepaalde in en krachtens de 

Wet op het Primair onderwijs en de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) worden 

alle medewerkers van de scholen van  SKBG actief betrokken bij het opstellen van het 

vierjarige strategische Beleidsplan van SKBG  en de uitwerking daarvan op 

schoolniveau (schoolplannen en jaarplannen). 

 

2. Onderwijs is een teamprestatie 

De kwaliteit van het onderwijs wordt in hoge mate bepaald door de mate van 

samenwerking binnen schoolteams en binnen SKBG als geheel.  

 

3. Onderwijs is een vak  

Binnen de beleidskaders van SKBG en de school hebben individuele leerkrachten een 

eigen professionele ruimte, die zij invullen op basis van actuele en wetenschappelijk 

gefundeerde kennis en kunde.  

 
*noot: incl. de begeleiding van de leerlingen en de contacten met de ouders 
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Raadpleging leerkrachten: 

4. Leerkrachten kunnen medeverantwoordelijkheid dragen voor het vakinhoudelijke, 

vakdidactische en pedagogische proces van de school door hun invloed op het beleid 

van SKBG en de school, waar zij werkzaam zijn.  

Dit betekent dat vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische keuzes inclusief 

keuzes t.a.v. de inhoud van de lesstof niet dan na raadpleging van de betrokken 

leerkrachten of – waar het SKBG als geheel betreft -  een vertegenwoordiging 

daarvan worden gemaakt en bij verschillen van inzicht deugdelijk worden 

gemotiveerd. Waar sprake is van advies- of instemmingsbevoegdheid van 

medezeggenschapsorganen, worden uitkomsten van de raadpleging leerkrachten en 

de gemotiveerde keuzes tegelijk met de adviesaanvraag of het verzoek om 

instemming  ter kennis gebracht van het medezeggenschapsorgaan in kwestie. 

Toetsen: 

5. Leerkrachten hebben een zelfstandige bevoegdheid bij het beoordelen van de 

onderwijsprestaties binnen de kaders van het SKBG- brede Toetsprotocol en het 

toetsingsbeleid van de school. 

Bekwaamheid: 

6. Leerkrachten hebben een eigen verantwoordelijkheid voor het op peil houden van 

hun competenties en zij leggen daarover in het kader van de gesprekkencyclus met 

hun leidinggevende verantwoording af. 

 

7. SKBG stelt scholingsbudgetten beschikbaar, die minimaal voldoen aan het gestelde in 

de cao PO. Daarenboven staat SKBG voor gezamenlijke leernetwerken en stimuleert 

het medewerkers onder meer via de SKBG Academie om aan hun eigen ontwikkeling 

te werken. 

 

8. Op schoolniveau worden door de directie in overleg met het team school-specifieke 

trainingen en cursussen afgesproken. 

  

 

Slotbepaling 

9. Dit statuut  is op 15-03-2021 besproken in het MT van SKBG en de P-GMR heeft 

daaraan haar instemming verleend. Het is op 16-03-2021 vastgesteld door de 

bestuurder en treedt daags daarna in werking. 

 

10. De directeuren zullen dit statuut bespreken met hun team van leerkrachten en 

daaraan in goed overleg zo nodig een nadere invulling geven. 

 

11. Dit statuut zal telkenmale na vaststelling van een nieuw Strategisch  Beleidsplan van 

SKBG worden geëvalueerd  en zo nodig worden bijgesteld.  


