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Projectvoorstel  
Van bekwaam naar bevoegd - van uitzondering naar maatwerk 

Aanleiding / probleemschets 
Op dit moment is ca. 6 – 12% van alle docenten in het voortgezet onderwijs onbevoegd∗. 
In het sectorakkoord dat de VO-raad in 2014 heeft afgesloten met het Ministerie van 
OCW is als een van de speerpunten opgenomen dat het aantal onbevoegde docenten in 
het voortgezet onderwijs in korte tijd drastisch wordt teruggedrongen. Tegelijk 
constateren we dat: 

• Veel schoolleiders en docenten van vo-scholen aangeven dat zij beschikken over 
verschillende bekwame docenten die niet over een (volledige) bevoegdheid 
beschikken, maar die door het ontbreken van een maatwerk-traject, gedwongen zijn 
een lerarenopleiding te volgen die onvoldoende aansluit bij reeds verworven 
competenties. 

• Veel masterstudenten en docenten die als leraar in het voortgezet onderwijs (willen) 
werken, afgeschrikt worden door ditzelfde euvel, en afhaken.  

• Lerarenopleidingen aangeven dat zij jaarlijks voor een groeiende groep van (enkele 
tientallen) leraren-in-opleiding door middel van assessments en toetsen een 
individuele uitzondering weten te realiseren op het standaard-opleidingstraject. 

• Lerarenopleidingen aangeven dat zij inmiddels al redelijk ver gevorderd zijn met het 
modulariseren en digitaal beschikbaar stellen van hun opleidingsaanbod, maar nog 
niet voldoende in staat zijn dit 1-op-1 te laten aansluiten bij de competenties van lio’s 
en de opleidingsbehoefte van scholen.   

Oplossingsrichting 
Met dit project werken we als DNA van de Leraar doelgericht, samen met scholen en 
lerarenopleidingen, aan het verminderen van het aantal onbevoegde docenten. Dit 
project zal zoveel mogelijk aansluiten bij reeds ingezette projecten in het kader van de 
Lerarenagenda 2013-2020 ten aanzien van flexibilisering, toelatingsprocedure, 
assessment en bij de ontwikkeling van een geschiktheidstoets en begeleiding van 
startende leraren, en daaraan extra verdieping en toepasbaarheid toevoegen. Door 
samenwerking van 5 lerarenopleidingen (3 HBO, 2 WO - incl.de daaraan verbonden 
toets-deskundigen) en 25 vo–scholen willen we ervoor zorgen dat 100 docenten die na 
voorafgaande toetsing voldoende bekwaam blijken binnen 2 jaar hun bevoegdheid 
halen. Tegelijk wordt met dit experiment gaandeweg een set van toetsinstrumenten 
(de DNA-monitor) ontwikkeld dat gehanteerd kan worden voor het realiseren van 
soortgelijke maatwerk-trajecten voor de duizenden onbevoegde docenten die op andere 
scholen werken. 

Aan de hand van reeds verzamelde docentportretten onderscheiden we op dit moment 
5 karakteristieke doelgroepen, die staan voor een grotere en samenhangende groep van 

                                       
∗ IPTO, juli 2016. 
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onbevoegde docenten (zie p. 4). Rondom iedere doelgroep wordt een proeftuin gevormd 
van een lerarenopleiding, toetsdeskundigen en enkele scholen die samen een passend 
beroepsprofiel opstellen voor de betreffende doelgroep en onderwijssector.  

Op basis hiervan wordt een set van toetsen en assessments gehanteerd en ontwikkeld 
om de betreffende docenten op hun toelaatbaarheid en basisgeschiktheid te toetsen. 
Tijdens de projectperiode zullen de betrokkenen regelmatig ervaringen, kennis en 
onderzoekresultaten met elkaar uitwisselen – zowel tussen de partners 
van een proeftuin, als tussen de proeftuinen onderling. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden 
dat: 

• Aan het begin van het traject d.m.v. toetsing en assessment vastgesteld wordt 
welke docenten over voldoende competenties en potentie beschikken om 
toegelaten te worden tot het betreffende maatwerktraject.  

• De toegelaten docenten vervolgens opgeleid en begeleid worden door de 
betrokken lerarenopleiding en school, via een maatwerk-route die rekening houdt 
met hun specifieke ervaringen en reeds verworven kwaliteiten, tot een 
bevoegdheid op het gewenste niveau. Daarna hebben ze nog 3 jaar recht op 
begeleiding door de school en op ’terugkomdagen’ bij de lerarenopleiding middels 
inductiearrangementen uit het project Begeleiding Startende Leraren. 

• Er een gemeenschappelijke en gevalideerde set van toetsen en assessments wordt 
samengesteld die na afloop van dit project breed toepasbaar is 
voor alle lerarenopleidingen. Deze gemeenschappelijke bevoegdheidstoets (DNA-
monitor) kan vervolgens gebruikt worden als alternatief voor of in aanvulling op 
de verwantschapstabel - een mogelijkheid die sinds het 'besluit  zij-instromers' van 
2008 bestaat maar die nog niet structureel benut wordt.  

• Leerervaringen worden gebundeld waardoor de samenwerking, taak- en 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen lerarenopleidingen en vo-scholen 
structureel wordt verbeterd. Ook hieruit kunnen afspraken voortvloeien die 
daarna breder (voor de hele sector?) kunnen gelden. 

Deze aanpak is erop gericht dat:  

• Docenten c.q. lio’s bij de aanvang en gedurende de opleiding en inductieperiode 
beter zicht krijgen welke competenties ze in welke mate hebben ontwikkeld en waar 
hun tekortkomingen zitten. 

• Scholen beter zicht krijgen op de kwaliteiten en tekortkomingen van hun 
onbevoegde docenten c.q. lio’s, zodat ze hen daarop beter kunnen begeleiden. 

• Lerarenopleidingen hun gemodulariseerde programma beter kunnen benutten om 
via een maatwerk-traject een specifieke groep van onbevoegde docenten en lio’s een 
snel en zinvol opleidingstraject aan te bieden dat opleidt tot een bevoegdheid. 

• De samenwerking tussen de Lerarenopleidingen (hbo en wo) en de vo-school 
verbetert. 
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• Toetsdeskundigen samen met collega’s kennis en ervaringen delen, en tegelijk 
samenwerken aan een gemeenschappelijk toetsingsinstrument dat meer generiek 
hanteerbaar is voor toelaatbaarheid en vaststelling van de geschiktheid. 

Voorwaarden  
• De deelnemende lerarenopleidingen staan open voor de actieve bevordering van 

maatwerk-trajecten en voor kennisdeling gericht op kwaliteitsverbetering, en 
beschikken al over een modulair ingericht opleidingsaanbod en een flinke dosis 
ervaring met assessments en individuele toetsing. 

• Dit project zal zoveel mogelijk aansluiten bij reeds ingezette projecten in het kader 
van de Lerarenagenda 2013-2020 ten aanzien van flexibilisering, 
toelatingsprocedure, assessment en bij de ontwikkeling van een geschikheidstoets, 
en daaraan extra verdieping en toepasbaarheid toevoegen.   

• De deelnemende vo-scholen ervaren de urgentie, hebben veel ervaring met de 
begeleiding van nieuwe docenten en zijn bereid om bijzondere maatregelen te 
nemen in de sfeer van begeleiding en vrijstelling van schooltaken, en hebben 
ervaring met samenwerking met Lerarenopleidingen.   

Projectduur, doel en -aanpak 
Voor het realiseren van dit project is tweemaal een jaar nodig. Om een goede basis te 
leggen is op 7 november een expertmeeting gehouden (zie bijlage 3) waar de 
problematiek, startsituatie en aanpak is verkend. In overleg met VSNU, VH en VO-raad zal 
bij ICL en ADEF gepeild worden of er sprake is van voldoende draagvlak, zonder dat dit 
overigens inhoudt dat alle lerarenopleidingen moeten participeren.  

Het project wordt begeleid door een onafhankelijke projectleiding vanuit DNA van de 
Leraar (Pieter Hettema en Alette Baartmans) die over voldoende ervaring en 
deskundigheid beschikt om samen met de deelnemende scholen, docenten/deelnemers, 
toetsdeskundigen en lerarenopleidingen de uitvoering te begeleiden en coördineren. In 
bijlage 1 wordt nader uitgewerkt welke inzet (en daarmee facilitering) nodig is niet alleen 
voor de projectleiding zelf, maar ook voor de extra begeleiding en inzet die gevraagd zal 
worden van de scholen, toetsdeskundigen en de lerarenopleidingen/instellingen. 

Doel van dit project is, samengevat: 

- 100 bekwame maar onbevoegde docenten uit 5 verschillende doelgroepen, 
werkzaam op ca 20-25 scholen voor vo, op een verantwoorde manier (en dus op 
maat) opleiden tot een bevoegdheid. 

- Zorgen dat bevoegde docenten werkzaam blijven in het onderwijs en blijven werken 
aan hun ontwikkeling, hun bekwaamheid, doordat ze tenminste de eerste drie jaar 
na hun opleiding recht houden op coaching en opleiding. 

- Het realiseren van een gemeenschappelijk toets- en assessmentinstrument (de 
DNA-monitor) waarmee de kwaliteiten en ontwikkelpunten van docenten in beeld 
worden gebracht, als gevalideerd alternatief voor de Verwantschapstabel. 
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- Het ontwikkelen van een betere taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen 
lerarenopleiding en school/werkgever t.a.v. de opleiding en begeleiding van 
onbevoegde docenten 

Dit projectplan richt zich dus niet alleen op het eerste doel, maar levert ook 
instrumenten en ervaringen op waarmee de andere doelen gerealiseerd worden. 

Er zijn reeds twee concrete stappen gezet op weg naar dit doel:  

- We hebben inmiddels 22 portretten verzameld van bekwame maar onbevoegde 
docenten. Aan de hand van deze cases hebben we de problemen, doelgroepen en 
oplossingsrichtingen voorlopig gedefinieerd. 

- We hebben een expertmeeting georganiseerd waarbij 5 docenten, 5 schoolleiders, 5 
directeuren van lerarenopleidingen, 5 toetsdeskundigen en 5 vertegenwoordigers 
van VO-raad, Inspectie, VSNU en VH aanwezig waren (zie bijlage 2). Samen hebben 
deze partijen de slagkracht die nodig is om de genoemde doelstellingen in de 
komende periode te realiseren. 

Opzet en doelgroepen 
In totaal gaan we tenminste 50 portretten opstellen aan de hand van interviews met 
bekwame, maar onbevoegde docenten. Op basis van de eerste 22 portretten 
onderscheiden we voorlopig vijf doelgroepen: 

1. Vmbo-docenten met een pabo-opleiding (a la Lennart Geelen). 

2. Oudere vmbo en mbo-docenten (zij-instromers a la Paul van Dijk) met 
tekortkomingen in hun opleiding. 

3. Docenten met een passende academische of hbo-master, zonder (afgemaakte) 
lerarenopleiding (a la Charlotte Hilkemeijer). 

4. Jonge docenten met een niet-aansluitende academische of hbo-master (afgewezen 
op basis van de verwantschapstabel). 

5. Oudere docenten/zij-instromers met veel werkervaring (deels buiten onderwijs) en 
een niet-aansluitende academische of hbo-master. 

Uit de extra portretten kan naar voren komen dat we deze indeling in doelgroepen nog 
moeten aanpassen c.q. aanvullen. Per doelgroep worden tenminste 10 portretten 
verzameld. Vervolgens wordt, samen met de betrokkenen (docenten, schoolleiders, 
toetsdeskundigen en lerarenopleidingen), de startsituatie per kandidaat in beeld 
gebracht (d.m.v. toetsing en assessments) en een maatwerktraject ontwikkeld. Deze 
maatwerktrajecten gaan de lerarenopleidingen in de praktijk beproeven en regelmatig 
monitoren, zodat we in 2 jaar minimaal 100 docenten opleiden tot een bevoegdheid.  

Daarbij werken we samen met: 

- Deze 100 docenten zelf. 
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- Circa 5 – 10 lerarenopleidingen (hbo en wo) (Hogeschool Utrecht, Windesheim, TU 
Twente, VU, Radboud Universiteit, TU Eindhoven, UU, UvA  en Fontys Hogeschool 
hebben belangstelling voor deelname). 

- Circa 25 scholen / besturen (w.o. LVO, LVO Weert, Gooise Scholenfederatie, 
SVO|Parkstad Limburg, Sg Over- en Midden-Betuwe, Chr.Lyceum Zeist/CVOG en 
IJsselcollege). 

- Een team van 5 toetsdeskundigen dat werkt aan het breed gedragen instrument om 
bekwaamheid te meten (in ieder geval Ruud Duvekot/HU, Mieke Jaspers/Fontys en 
Jan Volbers/UT, met ondersteuning van Andre Bremers/Radboud UMC). 

Projectaanpak 
Rond iedere doelgroep, bestaande uit ca 20 docenten, vormen we groepen van 5 
scholen, 1 of meer toetsdeskundigen en een lerarenopleiding, waarmee we in de praktijk 
gaan leren wat wel en niet werkt. Gezien de prioriteit die voor de aanpak van vmbo-
docenten met een pabo-opleiding, zal deze groep in elke proeftuin worden meegenomen 
met als doel om ook voor deze groep een passend assessment te ontwikkelen. De 
toetsdeskundigen werken intussen met elkaar samen door kennis en ervaringen te delen 
van bestaande toetsen en assessments, deze toepasbaar te maken op de ‘eigen’ 
doelgroep, en samen te werken aan een overkoepelend, gevalideerd en breed gedragen 
instrument: de DNA monitor.  

De partijen komen regelmatig samen in overleggen en expertmeetings om de voortgang 
te bespreken en van en met elkaar te leren. 

Om te zorgen dat wat we doen rechtmatig gebeurt en in lijn is met ontwikkelingen elders 
in het veld stellen we een Adviescommissie in, waarbij we denken aan Kees Sluis 
(Inspectie), Andre Bremers (Radboud UMC), Steven van den Tol (Onderwijshelden), CITO, 
beleidsmedewerkers VO-raad, VSNU, VH, en enkele kritische vrienden van de 
Lerarenagenda (Ilja Klink, Jaap Versfelt e.a.). 

Om dit mogelijk te maken zal een projectleiding nodig zijn in de vorm van: 

- Het werven van voldoende kandidaat-docenten en scholen en het bij elkaar brengen 
van de juiste partijen. 

- Het (doen) ontwikkelen van 50 portetten en de analyse daarvan t.b.v. de doelgroepen 
in samenwerking met genoemde partijen. 

- Het ondersteunen van de toetsexperts bij het ontwikkelen van de DNA-monitor. 

- Het ondersteunen van de kennisdeling tussen lerarenopleidingen bij het ontwikkelen 
van programma’s op maat. 

- Het ondersteunen en coachen van de scholen c.q. schoolcoaches bij het ontwikkelen 
van een methodiek om docenten in opleiding en in de eerste 3 jaar van hun 
loopbaan te begeleiden. 

- Het organiseren en faciliteren van de expertmeetings en (doen) coachen van de 
intervisie tussen docenten in opleiding. 
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- De interne en externe communicatie. 

Projectleiders zijn Alette Baartmans en Pieter Hettema van DNA van de Leraar. 

Resultaten/mijlpalen  
In de loop van de periode van 2 jaar worden de volgende resultaten opgeleverd: 

- 100 nieuwe bevoegde docenten, die eigenaarschap krijgen en nemen over hun eigen 
ontwikkeling nu en in de toekomst. 

- 50 portretten van onbevoegde docenten met een diepteanalyse van de verschillende 
doelgroepen die op basis hiervan te onderscheiden zijn. 

- Een meer specifiek toets- en assessment-instrumentarium per doelgroep, en een 
gevalideerd en breed gedragen toetsingsinstrument (de DNA-monitor) waarmee 
periodiek de bekwaamheden van docenten formatief en summatief op kwalitatief 
hoog niveau worden vastgesteld. Deze DNA-monitor benut de mogelijkheden die 
gecreëerd zijn in het Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs van 
juli 2008 en is  

o een goed monitoring instrument voor de Lio en school, tijdens de opleiding 
en de inductieperiode, op grond waarvan zij kunnen bepalen op welke 
terreinen extra inspanning vereist is 

o een basis voor lerarenopleidingen om te bepalen op welke competenties de 
betrokken Lio zich verder dient te ontwikkelen, zowel tijdens de opleiding als 
tijdens de inductieperiode. 

o een alternatief voor de verwantschapstabel bij de instroom van Lio’s en bij de 
bepaling welk maatwerktraject gevolgd moet worden.  

- Ontwerp en samenstelling van flexibele maatwerk-trajecten door 5 
lerarenopleidingen per specifieke doelgroep, waarmee als eerste de betrokken 
docenten worden bediend, en waarmee tevens een modulair curriculum en 
‘volwassen en persoonlijke’ leerstijl en aanpak voor docenten-in-opleiding ontwikkeld 
wordt.  

- Een centrale plaats voor coaching en begeleiding en voor voldoende facilitering door 
de betrokken scholen, niet alleen tijdens het opleidingstraject, maar ook in de drie 
inductiejaren die daarop volgen 

- Daarmee ook een betere afstemming/verdeling van de verantwoordelijkheid voor de 
opleiding en begeleiding van Lio’s tussen Lerarenopleiding en v.o.-school  

- Kennisdeling tussen lerarenopleidingen, scholen en toetsdeskundigen 

- Meerjarige coaching en begeleiding van Lio’s/docenten uitgaande van eigenaarschap 
voor de eigen ontwikkeling i.d.v.v. begeleiding tijdens en, met name ook, na afloop 
van het behalen van de bevoegdheid (inductieperiode, 3 jr). 

- Terugdringen uitval docenten in de eerste jaren na de opleiding. 
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- Periodiek terugkerende expertmeetings waarbij kennis en ervaringen wordt 
uitgewisseld tussen VO scholen over het begeleiden van docenten. 

- Vaste terugkerende expertmeetings waarin alle verschillende partijen samen komen 
om te bespreken wat er goed gaat en wat er beter kan (vergelijk de expertmeeting 
van 7 november). 

 

Amsterdam/Utrecht, 12 december 2016 

Alette Baartmans, Steven van den Tol en Pieter Hettema 

DNA van de Leraar 
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Bij lage 1. Kostenoverzicht per jaar (Totale projectduur: 2 jaar)  

wat wie kosten 

Projectleiding (incl. 
communicatie, ondersteuning, 
organisatie) 

Alette Baartmans, Pieter 
Hettema: ca 8 uur per 
week, a €105 p/u, per jaar 
(40 weken)  

€67.000 

Vormgeving website Op basis van offerte €5.000 

Vormgeving portretten 40 * €25  €1.000 

Inzet stagiair t.b.v. verzamelen en 
opstellen portretten 

5 maanden a €500 €2.500 

Werving scholen en docenten Steven van den 
Tol/Onderwijshelden 

20 weken * 0,5 dag p/w a 
€ 105 p/u  

€8.400  

Selectie, ontwikkeling en testen 
assessment/toetsinstrument 

5 Toetsdeskundigen x 0,5 
dag p/w (€105 p/u 40 
weken) 

€84.000 

Expertmeetings/bijeenkomsten 

3 x opleiders/assessoren 

3 x scholen/opleiders 

3 x coaching/intervisie docenten 

1 x totaal 

10 * €1.000 €10.000 

Training schoolcoaches tbv 
begeleiding/inductie docenten 

Coach via 
Onderwijshelden 

/Steven van den Tol 

5 bijeenkomsten * € 1.000 

€ 5.000 

Afnemen assessments  50 * €2.000 €100.000 

Vacatiegeld lerarenopleiders 5 * 2 * €150  € 1.500 

Vacatiegeld schoolleiders 20 * 2 * €50 € 2.000 

Vacatiegeld docenten 100 * 3* €50 €15.000 

Vacatiegeld 
adviescommissie/klankbordgroep 

7 * 4 * €150 €4.200 

Onvoorzien (w.o. ICT) 5% €14.400 

TOTAAL  €  320.000 
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Mogelijkheden voor co-financiering en kostenreductie kunnen worden onderzocht. 
Daarbij kan worden gedacht aan o.m.: vergoeding vo-scholen van kosten assessments, 
bijdrage lerarenopleidingen aan kosten toetsdeskundigen, beperking vacatiegelden.  
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Bij lage 2: Expertmeeting ‘Maatwerk als standaard’ 

Recht doen aan verschil len tussen  docenten 

7 november 2016, van 18.30 tot 21.30 uur. Plaats: HU, Padualaan 97, 
Utrecht 

In de afgelopen maanden heeft er overleg plaatsgevonden van de VO-raad, de 
Vereniging van Hogescholen, schoolbestuurders, vertegenwoordigers van 
Lerarenopleidingen en vakkenorganisaties, en de onderwijscoöperatie over de vraag of 
er op korte termijn een hanteerbare oplossing kan worden gevonden voor de positie van 
(ca 2.200) onbevoegde - maar vaak zeer bekwame- docenten met een PABO-opleiding 
die werken in het VMBO (kader en basis). Die besprekingen hebben onlangs geleid tot 
overeenstemming op hoofdlijnen over een route die kansen biedt om vanaf begin 2017 
voor deze groep een oplossing te creëren. Doel van deze Expertmeeting is te verkennen 
hoe deze afspraken in de praktijk gestalte kunnen krijgen, en of het mogelijk is een 
aanpak te creëren die ook behulpzaam kan zijn voor andere groepen van onbevoegde 
maar bekwame docenten. 

Om tot een effectieve en werkbare bijeenkomst te komen hebben we in totaal ca 25 
deelnemers uitgenodigd vanuit vijf verschillende invalshoeken: 

• Lerarenopleidingen: Jaap v.Voorst/HU, Bert Meijer/Windesheim, Hogeschool 
Leiden/Robert Vietor, Jan van der Meij/UT, Douwe van der Kooi/HvA. 

• Schoolbestuurders: John Hausman/LVO Weert, Kees Elsinga/GSF, Harry Grimmius/Sg 
OMB, Bram van Welie/Ijsselcollege, Kees van Domselaar/CLZ, Tjeu Severens/SVO-PL. 

• Toets- en assessment-deskundigen: Jan Volbers/UT, Ruud Duvekot/HU, Mieke 
Jaspers/Fontys Hogeschool, André Bremers/RadboudUMC. 

• Sectororganisaties: Hein van Asseldonk, Bas de Wit/VO-raad, Judith Kivits/VH, Willem 
vd Wolk/VSNU; Onderwijsinspectie: Kees Sluis. 

• Enkele docenten, die voorbeeld zijn van de noodzaak van een maatwerk-opleiding: 
Joyce Boijmans, Paul van Dijk, Lennart Geelen, Charlotte Hilkemeijer . 

De avond wordt georganiseerd en gemodereerd door Alette Baartmans en Pieter 
Hettema van DNA van de Leraar, een initiatief van 3 educatieve ondernemers samen 
met de Hogescholen van Utrecht en Zwolle/Windesheim, gericht op het creëren van 
maatwerk-opleidingstrajecten voor docenten onder het motto: ‘Iedere bekwame docent 
verdient een bevoegdheid, en iedere ervaren docent moet zijn bevoegdheid steeds 
opnieuw verdienen’.  

Het programma ziet er in hoofdlijnen als volgt uit: 

18.30 uur: Inloop/ lopend buffet 

19.00 uur: prof.dr.André Bremers RadboudUMC: ‘Maatwerk en assessment bij 
Geneeskunde’  

19.20 uur: Aanbieding Portretten ‘onbevoegd en wel bekwaam’, en column Alette 
Baartmans  
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19.30 uur:  Schets afspraken over vmbo-docenten met PABO-opleiding: Hein van 
Asseldonk 

19.45 uur:  Van ‘uitzondering’ naar flexibele opleiding: Jan Volbers, Jan van der Meij (UT), 

         Kees Sluis (onderwijsinspectie), Willem van der Wolk (VSNU) 

20.00 uur:  Jaap van Voorst, Ruud Duvekot (HU): ervaringen met flexibilisering 
Lerarenopleiding  

20.15 uur: Reactieronde op basis van de vragen:  

• Hoe kan de scholingsbehoefte van onbevoegde docenten worden vastgesteld? 

• Welke mogelijkheden voor maatwerk/flexibel opleidingsaanbod zijn beschikbaar? 

• Wat is er nodig om de verworven competenties van onbevoegde ‘pabo-docenten’ in 
beeld te krijgen en hen aansluitend een maatwerk-traject aan te bieden?  

• Welke Lerarenopleidingen en scholen willen samenwerken om deze aanpak uit te 
werken? 

21.00 uur: Conclusies en werkafspraken 

21.30 uur: afsluiting en borrel 

 


