
Expertmeeting ‘Maatwerk als standaard’ 
Recht doen aan verschillen tussen docenten 

7 november 2016 | 18.30 - 21.30 | 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 20 
deelnemers uitgenodigd vanuit vijf verschillende invalshoeken: 

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

• Schoolbestuurders: John Hausman/LVO Weert, Kees Elsinga/GSF, Harry 
Grimmius/Sg OMB, Bram van Welie/Ijsselcollege, Kees van Domselaar/CLZ, 

• 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 

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

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 in hoofdlijnen 

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’, met aansluitend 

column door Alette Baartmans (op basis van portretten van 22 
(on)bevoegde docenten) 

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 vd Meij (UT), 
Willem vd Wolk (VSNU) 

20.00 uur:   Jaap van Voorst en 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 per januari 2017 onbevoegde ‘pabo-docenten’ op te 

leiden tot een bevoegdheid? Wie kan welk aandeel voor zijn/haar 
rekening nemen? 

21.00 uur:  Conclusies en werkafspraken 
21.30 uur:  afsluiting en borrel 


