Competenties van de vvto-coördinator
Het volgende profiel is een competentieprofiel van de vvto-coördinator. De competenties
van de ideale vvto coördinator zijn onderverdeeld in de categorieën ‘vroeg
vreemdetalenonderwijs’, ‘coachen en begeleiden’ en ‘taalbeleid’.

1.

Vroeg vreemdetalenonderwijs

• Heeft kennis van vakdidactiek voor vvto voor alle leeftijdsgroepen;
• Kan deze kennis op de eigen school in samenwerking met directie en team met
overtuigingskracht vormgeven;
• Heeft kennis van de verschillende methodes en (toets)materialen die er op de markt zijn
en kan deze op waarde schatten en geschiktheid beoordelen;
• Heeft kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van taalverwerving,
meertaligheid en vvto in Nederland;
• Heeft kennis van internationalisering in het basisonderwijs en weet hoe dit kan bijdragen
aan taalverwerving en wereldburgerschap;
• Heeft een Engelse taalvaardigheid op minimaal B2 niveau.

2.

Coaching en begeleiding

Heeft inzicht in verschillende fasen van een onderwijsvernieuwingsproces;
Is in staat teamleden op een inspirerende en enthousiaste manier te begeleiden;
Kan omgaan met weerstanden;
Is in staat samen met de leerkrachten de vernieuwing effectief te monitoren en van
daaruit verbeteringen te initiëren;
• Is in staat leerkrachten bij het werk in de groep te observeren en duidelijke, opbouwende
feedback te geven;
• Is in staat om, in samenwerking met de intern begeleider en groepsleerkracht, specifieke
taalproblemen (dyslexie, lezen en schrijven in de vreemde taal) in kaart te brengen en
interventies te initiëren om deze leerlingen optimaal te begeleiden.
•
•
•
•

3.

Taalbeleid

• Is in staat een visie op vvto te ontwikkelen in samenspraak met de directie en het team;
• Kan een Engelse doorlopende leerlijn uitzetten over de verschillende bouwen van de
school;
• Is op de hoogte van de verschillende nascholingsmogelijkheden op het gebied van vvto
en informeert de teamleden op adequate manier over deze mogelijkheden;
• Kan (in samenwerking met de directeur) een beleidsplan schrijven.
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