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HANDLEIDING 

Vakdocent 
 
 

- Welkom bij het team van Lukida Onderwijs! -  
	
 
Fijn dat je als creatief invaldocent via Lukida aan de slag gaat. Het doel van deze handleiding is je zo 
goed mogelijk te informeren over het werken via Lukida.  
 
 
Richtlijnen Lukida 
 
Ons streven is het verzorgen van waardevolle creatieve invaldagen waarbij veiligheid, betekenisvol 
leren en het creatief proces centraal staan. We stimuleren onze docenten te werken vanuit de 
kerndoelen kunstzinnige oriëntatie en het creatief proces waarbij oriënteren, onderzoeken, vormgeven 
en evalueren centraal staat. We vinden het van belang dat kinderen via ons creatief onderwijs leren 
ontdekken, onderzoeken, maken, zich leren presenteren en in staat zijn te reflecteren op hun eigen 
werk en dat van anderen. Daarnaast vindt Lukida het van belang dat leerlingen werken aan 
zelfontplooiing en een open blik naar de wereld ontwikkelen. Op deze manier wordt er een 
betekenisvolle bijdrage geleverd aan het onderwijs. 
	
	
Ervaring opbouwen. 
	
Om kennis te maken met het basisonderwijs als invaldocent is het verplicht om minimaal 1 keer 
onbetaald mee te lopen met een ervaren docent. Wij zullen je contacteren om mee te lopen. Wanneer 
je snel aan de slag wilt, kan je ons bellen of appen. Daarna volgt jouw inwerktraject wat is afgesproken 
tijdens je intakegesprek (in jouw welkomstmail staat jouw inwerktraject beschreven). Heb je al ruime 
ervaring, dan kan je vrij vlot zelfstandig voor de klas. Heb je echter wat meer tijd nodig, dan ga je één 
of meerdere lesdagen delen met een andere vakdocent. Je geeft de lesdag gezamenlijk vorm in 
overleg met elkaar.  Ieder krijgt de helft van het dagtarief uitbetaald. In ons softwaresysteem wordt je 
status bijgehouden van meelopend docent tot zelfstandig docent.  
 
Na verloop van je intaketraject, horen we graag van je of je klaar bent om zelfstandig voor de klas te 
staan. We willen dat je vol zelfvertrouwen alleen voor de groep staat. Het is dus belangrijk dat je dit 
zelf aangeeft - mail of app ons hierover.  
 
 
Aan het werk, hoe krijg je een invalklus? 
 
Er zijn twee opties: 
 

1. Jij geeft je beschikbaarheid aan via je persoonlijke profiel van Lukida onderwijs (minstens 1 
maand vooruit plannen). We bellen je op als we denken dat jij goed past bij een klus die we 
aangeboden krijgen van een school. Dit kan een paar dagen van tevoren zijn, maar soms ook 
om 7 uur in de ochtend. Lukida is zeven dagen per week bereikbaar tussen 07.00 uur en 23.00 
uur in de avond. Het kan zijn dat je in het weekend, in de avonden of op feestdagen wordt 
gebeld door ons voor een klus. Neem je niet op? Dan bellen we de volgende docent.  
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2. Als we niemand kunnen bereiken, dan plaatsen we een oproep in de Lukida Whatsappgroep 

(je zou hieraan toegevoegd moeten zijn na je intake gesprek).  
Een oproep ziet er ongeveer zo uit:  
‘Klus! Aanstaande donderdag, groep 3. 10e Montessorischool De Meidoorn. Reageren alleen 
met persoonlijk bericht!’ 
De eerste die via een persoonlijk bericht (naar het telefoonnummer van Lukida, dus niet in de 
groepsapp!) reageert, krijgt de klus. We laten in de groepsapp weten dat de klus gesloten is. 
Reageer op het telefoonnummer waar vanuit de oproep wordt geplaatst.  
 

 
Je hebt een invalklus! 
 
Wanneer de koppeling is gemaakt krijg je een e-mail met de locatie en naam van de school plus welke 
groep je gaat lesgeven. Verder laten we je weten wie de contactpersoon op de school is, krijg je 
informatie over de groep en de lesdag. Ook kun je zelf eventueel vragen stellen (over beschikbare 
ruimten en materialen bijvoorbeeld) aan de school.  

Belangrijk: het kan zijn dat scholen je vragen om het reguliere programma te draaien. Dit doen we 
niet, docenten bieden in principe een creatief programma voor de dag. Op verzoek en in overleg kan 
er tijd worden ingeruimd voor reguliere vakken. Je kan ons in dit geval contacten voor advies. 
 
Wanneer een koppeling op de dag zelf (‘s ochtends) is gemaakt krijg je een whatsapp met de locatie 
van de school en het nummer van de contactpersoon dus geen e-mail. Wanneer je een goede indruk 
hebt achtergelaten kan het zijn dat scholen je vaker vragen om daar in te vallen. We appen/bellen jou 
dan persoonlijk om te vragen of je beschikbaar bent. 

Je komt op de school aan. 
 
Je wordt om 8:00 uur op de school verwacht, behalve als dit anders is aangegeven. Wees op tijd zodat 
je genoeg tijd hebt om je voor te bereiden. Op veel scholen starten de teams met een briefing. Je 
bent niet verplicht om hierbij aanwezig te zijn tenzij dit nadrukkelijk wordt gevraagd door de directie. 
Geef bij aankomst aan dat je via Lukida komt werken en vraag naar je contactpersoon. Deze zal je naar 
het lokaal brengen en je wegwijs maken in de school. Je hebt de naam van deze persoon via de e-mail 
of whatsapp ontvangen. 
 
Handige vragen voor als je vroeg in de ochtend op school aankomt; 

• Waar is de materialenkast voor papier, verf, scharen, etc.? 
• Is er een speel- of gymzaal beschikbaar? (Dans, theater) 
• Hebben de kinderen gym die dag? Zo ja, hoe laat en waar?  
• Wanneer is de pauze, hoe lang duurt deze en op welk schoolplein?  
• Hoe werkt het digibord? En is er een inlogcode? 
• Wie is het aanspreekpunt als er iets misgaat? 
• Waar staat de koffie?  

 
Wanneer je tijdens de les iets niet weet, kun je dit aan de kinderen zelf vragen. Zij zijn vaak perfect op 
de hoogte van hoe alles werkt in de klas; bijvoorbeeld hoe je een filmpje van ‘SchoolTV’ op kan zetten 
tijdens de pauze, of waar de iPads liggen, etc. Je kunt meestal ook de docent in het naastgelegen 
lokaal aanspreken als je er echt niet uitkomt.  
Bedenk wel: jij als docent bepaalt de regels op jouw dag. 
 
Neem altijd lunch mee! Op veel scholen is het niet mogelijk om even eten te halen.  
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Spanningsboog. 
 
De spanningsboog van kinderen ligt rond de 15 minuten. Geef daarom korte en bondige presentaties. 
Probeer in het lesprogramma hier ook rekening mee te houden. Als leerlingen onrustig zijn kan dit ook 
een teken zijn dat ze zich vervelen of niet genoeg geprikkeld worden en daarom afleiding zoeken. 
Soms is het goed om deze kinderen een extra taak te geven of te kijken naar verdieping van de 
opdracht zodat ze iets te doen hebben.  
 
 
Verschillende scholen. 
 
We werken met steeds meer scholen samen. In ons scholenoverzicht kan je wat algemene informatie 
vinden over de verschillende scholen, en over hun visie. Denk eraan dat elke school verschillende 
materialen en faciliteiten heeft. Je kunt hier naar vragen via de koppelings-e-mail.  

De scholen en reguliere docenten vinden het heel fijn als je een overdracht (via brief of mail) achterlaat 
aan het einde van de dag zodat ze weten hoe de lesdag is verlopen en wat de leerlingen die dag 
gedaan hebben. Zorg ervoor dat je het klaslokaal net zo achterlaat als dat je het hebt aangetroffen. 
Een tip is om aan het begin van de dag een foto te maken van het lokaal. Dit is heel handig bij het 
opruimen aan het einde van de dag. Beeldmateriaal van je invaldag voor Lukida: heel graag! Het is 
verplicht de leerlingen onherkenbaar te fotograferen. Denk hierbij aan het fotograferen van de handen 
of gemaakte kunstwerken en/of verslagen. 

	

Klassenmanagement.	

Het is fijn om aan het begin van de dag duidelijke afspraken te maken en grenzen aan te geven. Houd 
zoveel mogelijk de vaste afspraken van de klas aan. Dit hangt vaak in de klas en de kinderen zijn 
hiermee bekend. Met name bij drukke klassen is het van belang dat je zelf duidelijkheid creëert tijdens 
je les, te veel verschillende werkwijzen kunnen voor kinderen erg verwarrend zijn. Kinderen hebben 
vaak week- of dagtaken om af te maken, en klusjes zoals het uitdelen van de Ipads/boeken of het 
vegen van het lokaal aan het einde van de dag, vraag hiernaar.  
 
Voorbeelden van afspraken: 

• Vingers opsteken als je iets wilt zeggen. 
• Stilte bij zelfstandig werken. 
• Er mag 1 leerling per keer uit het lokaal om naar de wc te gaan of iets te halen. 
• Leerlingen verzoeken dat ze vragen of ze weg mogen, voordat ze de klas uitlopen. 
• Vraag de kinderen zelf of ze nog andere afspraken hanteren in de klas en waarom.  

 
In het geval dat je reguliere onderdelen van het lesprogramma geeft, controleer of de leerlingen echt 
aan het werk zijn. Wanneer de focus tijdens je creatieve programma verslapt kan je aangeven dat jullie 
weer het reguliere programma gaan volgen als ze niet rustiger worden. Pas een dictee toe als het echt 
niet rustiger wordt. Je kunt ook de pauze verlengen of verkorten.  
 
Bespreek met je contactpersoon van de school (indien mogelijk) wat te doen bij grensoverschrijdend 
gedrag van een leerling. Het is van belang op tijd hulp in te roepen bij een collega of directeur als je 
niet goed weten welke stappen je verder moet zetten wanneer een leerling over de grens gaat. Fysiek 
contact is niet toegestaan. Een leerling die meerdere malen een grens over gaat kun je apart nemen, 
tijdelijk op de gang zetten (en daarna met hem/haar praten,) of naar de directeur/IB-er sturen – bij 
ernstige gevallen en structureel onhandelbaar gedrag is het belangrijk om dit te doen.  
Wees consequent. Verder is het natuurlijk belangrijk dat je aandacht kan geven aan de andere 
kinderen en een waardevol programma kan neerzetten.  
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Als de klas fijn werkt kan je bijvoorbeeld smileys tekenen op het bord. Drie smileys betekent 10 
minuten leuk interactief spelletje spelen als beloning. Ook kun je hints doen of een locatie na spelen in 
teams, je kan de klas belonen door een leuk muziekje op te zetten tijdens het zelfstandig werken of ze 
laten werken aan een creatief project (dit mag overigens niet op de Vrije Scholen!). Er zijn online veel 
voorbeelden te vinden over positieve beloningen voor leerlingen in het basisonderwijs.  
Hieronder nog wat tips betreft klassenmanagement: 
 

- Een handig boek over klassenmanagement: 
https://www.docenttalent.nl/po/leermiddelen/talent-voor-de-klas/ 

 
- Handige informatie over klassenmanagement: 
      https://wij-leren.nl/klassenmanagement-artikel.php  

 

Pedagogiek. 

Wanneer je als invaldocent op verschillende scholen werkt is het van belang dat je je bewust bent van 
je pedagogisch handelen. Er zijn veel verschillende stromingen met ieder een andere kijk op de 
belevingswereld van kinderen. Elke school heeft een pedagogische visie en vanuit daar beleid 
ontwikkeld. We adviseren je dit op te zoeken (indien mogelijk) via de website van de school. Het 
streven is zoveel mogelijk aan te sluiten bij het pedagogisch beleid van de school ten behoeve van de 
continuïteit. Aangezien dit niet altijd haalbaar is, is het noodzakelijk je eigen pedagogische afspraken 
vast te leggen (bijv. in je creatief lesprogramma) 
 
Bij Lukida vinden we het belangrijk dat je zorgt voor een veilige sfeer in de klas en leerlingen op een 
positieve manier benadert en begeleidt tijdens je lessen. Hieronder een aantal veel gebruikte 
pedagogische stromingen die je kunnen helpen bij het vormgeven van een veilige lesdag.  
 

• Daltononderwijs (Helen Parkhurst) 
• Jenaplanonderwijs (Peter Petersen) 
• Montessorionderwijs (Maria Montessori) 
• Vrije school (Rudolf Steiner) 
• Loris Malaguzzi (Reggio Emilia) 
• Thomas Gordon (Gordon Methode) 
• Marianne Riksen – Walraven 

 
 
Heel belangrijk! 
 
Aangezien Lukida werkt met deels bevoegde docenten, zijn er een aantal dingen die je absoluut 
niet mag doen: 
 

- Niet alleen op een schoolplein staan met een groep. Hier moet altijd een collega bij aanwezig 
zijn. 

- Niet alleen met een groep over straat naar een andere locatie (gymzaal, schooltuinen, museum 
et cetera) lopen. 

- Het geven van een gymles is absoluut niet toegestaan tenzij je een bevoegdheid hebt als 
gymdocent. Het gebruik maken van de toestellen in de gymzaal is niet toegestaan. 
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Factureren.  
 

• Als je een korte dag werkt (08:00 tot 13:00 uur) kan je €130,- factureren. 
• Als je een lange dag werkt (meestal 08:00 tot 15.00 uur) kan je €183,- factureren. 
• Als je in de agenda staat èn je wordt last minute ingezet (maximaal 24 uur van tevoren 

gevraagd), mag je €25,- extra factureren, dus €200,-. 
• Als je een verlengde dag werkt kan je €235,- factureren (dit wordt altijd aangegeven door 

Lukida). 
• Soms komt er een speciale klus voorbij, met aparte werktijden. Van 13:00 tot 14:45 

bijvoorbeeld. In principe vragen we dan aan een school €100,- voor de docent. 
• Onderwijs is vrijgesteld van btw. Op je factuur kun je dus aangeven dat je 0% btw heft, omdat 

het basisonderwijs betreft. 
• Stuur de facturen en vragen hierover altijd naar facturen@lukida.com 
• Vind meer informatie op http://lukida.nl/team/financieel  

 
 
Reiskosten. 
 
Lukida streeft ernaar zoveel mogelijk docenten in hun eigen regio in te zetten. Wanneer je in 
Amsterdam een klus hebt krijg je geen reiskosten vergoed. Bij speciale verzoeken berekenen we 
reiskosten door aan de school. Let op! Dit is altijd in overleg met Lukida. Wij geven aan wanneer en 
hoeveel reiskosten je kan laten vergoeden. 
 
 
Wat hebben wij van jou nodig? 
 
VOG: een verklaring van goed gedrag. Het is fijn als je al een VOG hebt met specificatie Onderwijs 
code 60. Heb je deze niet of is deze ouder dan 1 jaar? Stuur dan een mailtje naar vog@lukida.com 
zodat wij een aanvraag voor je in werking zetten. Je ontvangt via Dienst Justis een email waarin je door 
het proces wordt geleid. De kosten van jouw VOG zijn rond de €30,- en zijn voor jouw rekening.  
 
 
Tot slot. 
 
Bij Lukida vinden we persoonlijk contact belangrijk. We zullen dan ook regelmatig trainingen en 
bijeenkomsten organiseren, jullie kunnen leren van specialisten en van elkaar. Deze zijn niet verplicht, 
maar wel leuk en waardevol. Als je je gezicht laat zien, zullen we eerder aan je denken bij klussen! 
 
We horen graag jullie succesverhalen, mail het ons zodat we het kunnen delen in de Facebook groep. 
Voor vragen, feedback en tips mail naar: docenten@lukida.com  
 
Wij wensen jullie heel veel succes en veel plezier in het geven van waardevolle lesdagen! 
 
 
Het team van  
 

 

 
  


