
DE SBL competenties 
 
 
 
COMPETENTIE 1:  INTERPERSOONLIJK COMPETENT  
De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat 
heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid 
waar te kunnen maken moet de leraar interpersoonlijk competent zijn. 
Een leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding. Zo’n leraar schept 
een vriendelijke en coöperatieve sfeer en brengt een open communicatie tot stand. Zo’n leraar 
bevordert de zelfstandigheid van de kinderen en zoekt in zijn interactie een goede balans tussen: 

• Leiden en begeleiden 
• Sturen en volgen 
• Confronteren en verzoenen 
• Corrigeren en stimuleren 

 
Bekwaamheidseis bij deze competentie: 
de leraar primair onderwijs onderschrijft zijn interpersoonlijke verantwoordelijkheid. Hij is zich bewust 
van zijn eigen houding en gedrag èn van de invloed daarvan op de kinderen. Hij heeft voldoende 
kennis en vaardigheid op het gebied van groepsprocessen en communicatie om een goede 
samenwerking met en van de kinderen tot stand te brengen. 
 
Om aan deze bekwaamheidseis te voldoen moet de leraar primair onderwijs: 
 
het volgende doen: 

• Hij maakt contact met de kinderen en zorgt ervoor dat zij contact kunnen maken met hem en 
zich op hun gemak voelen. 

• Hij geeft de kinderen leiding maar laat hun ook verantwoordelijkheid en geeft hun een eigen 
inbreng. 

• Hij schept een goed klimaat voor samenwerking met de kinderen en tussen de kinderen 
onderling. 

Deze kennis hebben: 
• Hij is goed op de hoogte van communicatie- en omgangsvormen i de leefwereld van de 

kinderen. 
• Hij is op praktisch niveau op de hoogte van communicatietheorieën, groepsdynamica en 

interculturele communicatie en hij vooral ook de implicaties daarvan voor zijn eigen laten en 
doen. 
 
 

COMPETENTIE 2: PEDAGOGISCH COMPETENT 
De leraar primair onderwijs moet de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van de kinderen 
bevorderen. Hij moet hen helpen een zelfstandig en verantwoordelijk persoon te worden. Dat is de 
verantwoordelijkheid  van de leraar primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen 
maken moet de leraar pedagogisch competent zijn. 
Een leraar die pedagogisch competent is, creëert een veilige leeromgeving in zijn groep en zijn 
lessen. Zo’n leraar zorgt ervoor dat de kinderen 

• Weten dat ze erbij horen en welkom zijn 
• Weten dat ze gewaardeerd worden 
• Op een respectvolle manier met elkaar omgaan 
• Uitgedaagd worden om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar 
• Initiatieven kunnen nemen en zelfstandig kunnen werken. 

 
Bekwaamheidseis bij deze competentie: 
De leraar primair onderwijs onderschrijft zijn pedagogische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende 
pedagogische kennis en vaardigheid om een veilige leeromgeving tot stand te brengen waarin 
kinderen zich kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon. Voor een hele klas 
of groep maar ook voor een individuele leerling. 
En dat op een professionele, planmatige manier. 
 



Om aan deze bekwaamheidseis te voldoen moet de leraar primair onderwijs: 
Het volgende doen: 

• Hij vormt zich een goed beeld van het sociale klimaat in een groep, van het individuele 
welbevinden van de kinderen en van de vorderingen die zij maken op het gebied van 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 

• Hij maakt op basis daarvan een plan van aanpak of een benadering om de kinderen te 
begeleiden naar een veilig en harmonisch leef- en werkklimaat en om hun sociaal-emotionele 
en morele ontwikkeling te bevorderen 

• Hij voert dat plan van aanpak of die benadering uit 
• Hij evalueert dat plan van aanpak of die benadering en stelt het zonodig bij, voor de hele 

groep en ook voor individuele kinderen 
• Hij signaleert problemen en belemmeringen in de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling 

van leerlingen en stelt, eventueel samen met collega’s, een passend plan van aanpak of 
benadering op. 

Deze kennis hebben: 
• Hij is vertrouwd met de leefwereld van basisschoolkinderen, hun basisbehoeften, hun 

verwachtingen, met de culturele bepaaldheid daarvan, en hij weet hoe hij daarmee om kan 
gaan 

• Hij is bekend met het globale verloop van de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
basisschoolkinderen, met de problemen die zich daarbij kunnen voordoen en hij weet hoe hij 
daarmee om kan gaan 

• Hij is bekend met ontwikkelings- en opvoedingstheorieën van het jonge en oudere kind, hij is 
vertrouwd met verschillende opvoedingspraktijken en met de culturele bepaaldheid daarvan; 
dit alles met name in hun consequenties voor het onderwijs en voor zijn  doen en laten als 
leraar 

• Hij heeft kennis van processen van identiteitsvorming, zingeving en waardenontwikkeling bij 
het jonge en oudere kind én van de culturele bepaaldheid daarvan en hij weet welke 
consequenties hij hieraan moet verbinden voor zijn handelen. 

 
 
 
COMEPTENTIE 3: VAKINHOUDELIJK EN DIDACTISCH COMPETENT 
De leraar primair onderwijs moet de kinderen helpen zich de culturele bagage eigen te maken die is 
samengevat in de kerndoelen voor het primair onderwijs en die elke deelnemer aan de samenleving 
nodig heeft om volwaardig te kunnen functioneren. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar 
primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar vakinhoudelijk 
en didactisch competent zijn. 
Een leraar die dat is, ontwerpt een krachtige leeromgeving in zijn groep en zijn lessen. Zo’n leraar 

• Stemt de leerinhouden en ook zijn doen en laten af op de kinderen en houdt rekening met 
individuele verschillen 

• Motiveert de kinderen voor hun leertaken, daagt hen uit om er het beste van te maken en 
helpt hen om ze met succes af te ronden 

• Leert de kinderen leren, ook van en met elkaar, om daarmee onder andere hun 
zelfstandigheid te bevorderen. 

 
Bekwaamheidseis bij deze competentie: 
De leraar primair onderwijs onderschrijft zijn vakinhoudelijke en didactische verantwoordelijkheid. Hij 
heeft voldoende kennis en vaardigheid op het gebied van de onderwijsinhouden en de didactiek om 
een krachtige leeromgeving tot stand te brengen waarin de kinderen zich de culturele bagage eigen 
kunnen maken die de maatschappij vereist. 
Op een eigentijdse, professionele en planmatige manier. 
 
Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leraar primair onderwijs 
het volgende doen: 

• Hij vormt zich een goed beeld van de mate waarin de kinderen de leerinhoud beheersen en 
van de manier waarop ze hun werk aanpakken 

• Hij ontwerpt op basis daarvan (speel en) leeractiviteiten die voor de kinderen uitvoerbaar zijn 
en die hen aanzetten tot zelfwerkzaamheid 

• Hij voert die activiteiten samen met de kinderen uit 
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• Hij evalueert die activiteiten en de effecten ervan en stelt ze zonodig bij, voor de hele groep 
maar ook voor individuele kinderen 

• Hij signaleert leerproblemen en –belemmeringen en stelt, eventueel samen met collega’s, een 
passend plan van aanpak of benadering op. 

en deze kennis hebben:
• Hij beheerst de leerinhouden van de vak- en vormingsgebieden, zoals beschreven in de 

kerndoelen voor het primair onderwijs 
• Hij kent het belang van die leerinhouden voor het dagelijks leven van basisschoolkinderen en 

hij weet hoe zij die leerinhouden gebruiken 
• Hij is vertrouwd met de opbouw van de leerinhouden in leerlijnen en met de samenhang 

daartussen 
• Hij heeft kennis van (onderzoeksmatig) ontwerpen van onderwijs, didactieken en didactische 

leermiddelen, waaronder ict 
• Hij is bekend met verschillende leer- en onderwijstheorieën en onderwijsarrangementen voor 

het jonge en oudere kind en hij weet hoe hij die in praktijk kan brengen 
• Hij is vertrouwd met hoe kinderen leren, wat hun leerbehoeften zijn, hoe hun ontwikkeling 

verloopt, welke problemen zich daarbij kunnen voordoen en hij weet hoe hij daar mee om kan 
gaan. 

• Hij heeft kennis van de invloed van taalbeheersing en taalverwerving op het leren en hij weet 
hoe hij daar in zij praktijk rekening mee moet houden 

• Hij heeft een praktische kennis van veel voorkomende leerstoornissen en 
onderwijsbelemmeringen 

• Hij heeft kennis van processen van identiteitsvorming, zingeving en waardenontwikkeling bij 
het jonge en oudere kind èn van de culturele bepaaldheid daarvan en hij weet welke 
consequenties hij hieraan moet verbinden voor zijn handelen 

 
 
 
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 

 
Bekwaamheidseis bij deze competentie: 
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 stand te brengen. Overzichtelijk, ordelijk en taakgericht. In alle opzichten voor hemzelf, 
zijn collega’s en vooral voor de kinderen helder.  
En dat op een professionele, planmatige manier. 
 
Om aan deze bekwaamheidseis te voldoen moet de leraar primair onderwijs: 
het volgende doen: 

• Hij hanteert op een consequentie 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 
Deze kennis hebben: 

• Hij is bekend met die aspecten van klassenmanagement die voor zijn onderwijs relevant zijn. 
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COMPETENTIE 5: COMPETENT IN HET SAMENWERKEN MET COLLEGA’S 
De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat zijn werk en dat van zijn collega’s op school goed 
op elkaar zijn afgestemd. Hij moet ook bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie. 
Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te 
kunnen maken moet de leraar competent zijn in het samenwerken met collega’s. 
Een leraar die competent is in het samenwerken met zijn collega’s levert zijn bijdrage aan een goed 
pedagogisch en vakinhoudelijk & didactisch klimaat op zijn school, aan goede onderlinge 
samenwerking en aan een goede schoolorganisatie. Dat wil zeggen dat zo’n leraar 

• Goed met collega’s communiceert en samenwerkt 
• Een constructieve bijdrage levert aan vergaderingen en andere vormen van schooloverleg en 

aan de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om de school goed te laten 
functioneren 

• Een bijdrage levert aan de ontwikkeling en verbetering van zijn school. 
 

Bekwaamheidseis bij deze competentie: 
De leraar primair onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid in het samenwerken met collega’s. 
Hij heeft voldoende kennis en vaardigheden om een professionele bijdrage te leveren aan een goed 
pedagogisch en didactisch klimaat op zijn school, aan goede werkverhoudingen en een goede 
schoolorganisatie. 
 
Om aan deze bekwaamheidseis te voldoen moet de leraar primair onderwijs: 
Het volgende doen: 

• Hij deel informatie die voor de voortgang van het werk van belang is, met collega’s en hij 
maakt gebruik van de informatie die hij van collega’s krijgt 

• Hij levert een constructieve bijdrage aan verschillende vormen van overleg en samenwerken 
op school 

• Hij geeft en ontvangt collegiale consultatie en intervisie 
• Hij levert een (onderzoeksmatige) bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van zijn school 

Deze kennis hebben: 
• Hij is op praktisch niveau bekend met methodieken voor samenwerking en intervisie 
• Hij is op praktisch niveau op de hoogte van leerlingvolgsystemen en manieren om zijn eigen 

werk toegankelijk te administreren 
• Hij heeft enige kennis van organisatie- en bestuursvormen voor scholen in het primair 

onderwijs 
• Hij is op de hoogte van modellen van kwaliteitszorg en methodieken voor 

onderwijsverbetering en schoolontwikkeling. 
 
 
 
 
COMPETENTIE 6: COMPETENT IN HET SAMENWERKEN MET DE OMGEVING 
De leraar primair onderwijs moet contacten onderhouden met de ouders of verzorgers van de 
kinderen. Hij moet er ook voor zorgen dat zijn professionele handelen en dat van anderen buiten de 
school goed op elkaar zijn afgestemd. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs 
en om die competentie waar te kunnen maken moet de leraar competent zijn in het samenwerken met 
de omgeving van de school. 
Een leraar die competent is in het samenwerken met de omgeving, levert in het belang van de 
kinderen zijn bijdrage aan een goede samenwerking met mensen en instellingen in de omgeving van 
de school. Dat wil zeggen dat zo’n leraar 

• Goede contacten onderhoudt met de ouders of verzorgers van de kinderen 
• Goede contacten onderhoudt met anderen mensen en instellingen die ook te maken hebben 

met de zorg voor de kinderen. 
 
Bekwaamheidseis bij deze competentie: 
De leraar primair onderwijs onderschrijft zijn  verantwoordelijkheid in het samenwerken met de 
omgeving van de school. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid om goed samen te werken met 
mensen en instellingen die betrokken Zijn bij de zorg voor de kinderen en bij zijn school. 
 
Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leraar primair onderwijs: 
Het volgende doen: 
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• Hij geeft op een professionele manier aan ouders en andere belanghebbenden informatie 
over de kinderen en hij gebruikt de informatie die hij van hen krijgt 

• Hij neemt op een constructieve manier deel aan verschillende vormen van overleg met 
mensen en instellingen buiten de school 

• Hij verantwoordt zijn professionele opvattingen en werkwijze met betrekking tot een leerling 
aan ouders en andere belanghebbenden en past in gezamenlijk overleg zonodig zijn werk met 
die leerling aan. 

De volgende kennis hebben 
• Hij is bekend met de leefwereld van ouders of verzorgers en met de culturele achtergronden 

van de kinderen en hij weet hoe hij daar rekening mee moet houden in zijn doen en alten als 
leraar 

• Hij is op de hoogte van de professionele infrastructuur waar zijn school onderdeel van is. 
 

 
 
COMPETENTIE 7: COMPETENT IN REFLECTIE EN ONTWIKKELING 
De leraar primair onderwijs moet zich voortduren verder ontwikkelen en professionaliseren. Dat is zijn 
verantwoordelijkheid en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar primair 
onderwijs competent zijn in reflectie en ontwikkeling. 
Een leraar die competent is in reflectie en ontwikkeling, denkt regelmatig na over zijn 
beroepsopvattingen en zijn professionele bekwaamheid. Zo’n leraar streeft ernaar zijn 
beroepsuitoefening bij de tijd te houden en te verbeteren. Zo’n leraar 

• Weet goed wat hij belangrijk vindt in zijn leraarschap en van welke waarden, normen en 
onderwijskundige opvattingen hij uitgaat 

• Heeft een goed beeld van zijn eigen competenties, zijn sterke en zwakke kanten  
• Werkt op een planmatige manier aan zijn verdere ontwikkeling 
• Stemt zijn eigen ontwikkeling af op het beleid van zijn school en benut de kansen die de 

school biedt om zich verder te ontwikkelen. 
 
Bekwaamheidseis bij deze competentie: 
De leraar primair onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen professionele 
ontwikkeling. Hij onderzoekt, expliciteert en ontwikkeld zijn opvattingen over het leraarschap en zijn 
bekwaamheid als leraar. 
 
Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leraar primair onderwijs 
Het volgende doen: 

• Hij werkt planmatig aan de ontwikkeling van zijn bekwaamheid, op basis van een goede 
analyse van zijn competenties 

• Hij stemt de ontwikkeling van zijn bekwaamheid af op het beleid van de school 
• Hij maakt bij die ontwikkeling gebruik van informatie van kinderen en collega’s en ook van 

collegiale hulp in de vorm van bijvoorbeeld intervisie en supervisie 
Deze kennis hebben: 

• Hij heeft voldoende gedragspsychologische kennis om zijn eigen gedrag en dat van anderen 
te begrijpen en te analyseren 

• Hij is op de hoogte van de onderwijspraktijk in andere scholen voor primair onderwijs en 
vervolgscholen en ook van actuele ontwikkelingen op het gebied van pedagogiek, didactiek, 
inhouden, werkwijzen en organisatievormen in het primair onderwijs 

• Hij is op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van pedagogiek en didactiek die 
relevant zijn voor zijn onderwijs 
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