Antonino Tumminaro
HOE BEN JE HIER GEKOMEN?
Als tweedejaars student Griekse en Latijnse Taal en Cultuur is Antonino aan de slag gegaan
als (onbevoegde) docent klassieke talen op het
gymnasium:
“Ik voelde me als een vis
in het water. Ik merkte dat
Antonino heeft duidelijk een passie voor zijn vak.

ik lesgeven goed kon. Ik

Naast zijn taken als docent organiseert Antonino

gaf en geef les met veel

verschillende activiteiten voor zijn leerlingen

enthousiasme”.

zoals een eindexamenreis, muziekactiviteiten en
sportactiviteiten.

Onbevoegd voor de klas
Klassieke talen had (en heeft) een tekort aan docenten, zodoende hadden de scholen Antonino
zijn beschikbaarheid hard nodig:

ACHTERGROND
“De scholen gaven aan dat die
Om bevoegd voor de klas te kunnen staan, zal

bevoegdheid later wel komt en

Antonino een eerstegraads lerarenopleiding

ik dacht hetzelfde. Nu zit ik in de

moeten afronden. Het probleem is dat Antonino

knel, want toen ik eenmaal mijn

niet toelaatbaar is tot de eenjarige master, want

bevoegdheid wilde halen kwam

hij heeft geen afgeronde academische opleiding.

ik erachter dat mijn studiepunten

De route naar Antonino’s bevoegdheid lijkt

waren vervallen”.

hierdoor uitgesloten.

Werkt sinds 1998 in het
onderwijs. Geeft les in
Klassieke talen aan
Gymnasium 1 t/m 6 van
het Christelijk Lyceum
Zeist.

Antonino legt het probleem uit:

ONTWIKKELING
“Ik ben nog van de oude stijl. De structuur van de opleidingen is in de afgelopen jaren veranderd.

Inmiddels is de stress zo hoog bij Antonino dat hij

Tegenwoordig is de bachelor van de master gescheiden, dit was destijds niet. Toentertijd moest

overweegt iets anders te gaan doen:

ik nog 20 ECTS behalen voor het afronden van mijn masteropleiding. Alleen ik werkte al in het
onderwijs en ben gestopt met mijn opleiding. Ik heb het laten uitzoeken, ik heb meer dan genoeg
studiepunten behaald voor een bachelor diploma, alleen volgens de huidige regeling niet. Op het

“Ik ben 40, als ik iets anders wil gaan doen
moet ik dan nu doen. Aan de voordeur van

moment dat ik een bachelor diploma zou hebben ben ik toelaatbaar tot de masteropleiding. En

de lerarenopleiders staat nee, vanwege

zonder een master diploma kan ik geen bevoegdheid halen, want er bestaat geen tweedegraads

regelgevingen. Ik ben op zoek naar ingangen om

bevoegdheid in klassieke talen, alleen een eerstegraads bevoegdheid. Kortom, het halen van mijn

mijn bevoegdheid te halen. Als deze er niet zijn

bevoegdheid lijkt onmogelijk”.

gaat het onderwijs mij zeker kwijtraken”.

Een zoektocht

CONSEQUENTIES
In de afgelopen 21 jaar wisselt

“Het voelt alsof het zwaard van Damocles boven mijn hoofd

Samen met DNA van de leraar is Antonino op zoek

Antonino om de twee jaar van

hangt. Collega’s hebben altijd een betere band met elkaar. Dit

gegaan naar routes om zijn bevoegdheid te behalen.

school, omdat hij als onbevoegde

is logisch, want ze werken tien jaar samen. Ik weet altijd dat het

In deze zoektocht heeft Antonino zich bij diverse

docent geen vast contract krijgt.

moment komt dat ik weg moet. Natuurlijk ben ik toegewijd aan

universiteiten aangemeld. Hier kreeg Antonino te horen

mijn collega’s en de school, alleen het idee is pijnlijk”.

dat hij niet toegelaten kan worden op grond van zijn
vooropleiding. In samenwerking met de Universiteit

ONTWIKKELING
In de jaren dat Antonino werkzaam is in het onderwijs heeft hij zich ontwikkeld in het leraarschap.

“Omdat klassieke talen een eerstegraads vak is heb ik altijd de bovenbouw lesgeven en
omdat het een tekortvak is heb ik altijd de examenklassen gedaan. Voor het eindexamen
bestudeer ik samen met de leerlingen Griekse/Latijnse literatuur. Omgerekend heb ik acht

van Twente heeft de examencommissie van Radboud
Universiteit Antonino’s casus bekeken. De Radboud
Universiteit heeft de wet er nog eens op na geslagen en
met groot succes. Afgelopen maart ontving Antonino
bericht van de examencommissie van de Radboud
Universiteit, dat hij is toegelaten tot de masteropleiding
Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde per september

keer meer gedaan dan een reguliere student die afstudeert in klassieke talen. Ik vind dat ik

2019. Daarmee is een einde gekomen aan de zoektocht

mijn bekwaamheid kan aantonen. Echter, ik ben niet toelaatbaar, omdat ik niet voldoe aan

van Antonino en kan hij verder als bevoegd docent

criteria van het toelatingsbeleid”.

Grieks en Latijn de toekomst in.

