
BART KUIJPERS

Werkt sinds 2005 in het 
onderwijs. Geeft 20 uur 
les in Geschiedenis aan 
havo 1 t/m 5 en aan 
vwo 1 t/m 6.

ACHTERGROND 

ACHTERGROND 

Tijdens Bart zijn studententijd studeerde 

hij Nederlands Recht. Ook behaalde Bart 

een tweedegraads onderwijsbevoegdheid 

geschiedenis. Hij startte deze studies omdat hij 

een grote interesse heeft in de onderwerpen. 

Bart kwam tijdens het volgen van zijn opleiding 

tot de ontdekking dat hij lesgeven echt leuk 

vindt. Na het behalen van zijn diploma’s 

gaf Bart les in verschillende vakken, als 

docent maatschappijleer en geschiedenis. 

Naast zijn baan als docent was Bart actief in 

verschillende functies in het onderwijs, zoals: 

mentor in het voortgezet onderwijs en docent 

Recht aan de Universiteit van Maastricht.



HOE BEN JE HIER GEKOMEN? 

Sinds 2005 werk Bart als geschiedenisdocent en geeft les aan havo 1 t/m 5 en aan vwo 1 t/m 

6. Om de bovenbouw les te kunnen blijven geven, moest Bart zijn eerstegraads bevoegdheid 

Geschiedenis halen. Dit wilde hij zelf graag ook. Maar voordat Bart toegelaten werd aan de 

lerarenopleidingen stond hij voor een uitdagende hindernis.

ERKENNING  

Bart meldde zich aan bij de universitaire lerarenopleiding in Utrecht, maar omdat Bart geen 

academisch bachelordiploma geschiedenis heeft is hij niet toelaatbaar voor de eerstegraads 

lerarenopleiding in Utrecht. Volgens de lerarenopleiding zou Bart niet over de juiste 

onderzoeksvaardigheden beschikken om zijn studie met succes af te ronden. Voor Bart 

voelt deze uitspraak nogal vreemd aangezien Bart in het verleden de academische studie 

Nederlands Recht met succes heeft afgerond.  

OPLOSSING 

Samen met DNA van de leraar is Bart op zoek gegaan naar mogelijkheden om via een 

maatwerktraject zijn eerstegraads bevoegdheid te behalen. Na verschillende gesprekken 

met de Universiteit van Utrecht kreeg Bart de mogelijkheid om zijn academische 

onderzoeksvaardigheden aan te tonen in een schrijfopdracht. En met succes, want Bart is 

toegelaten tot de eerstegraads lerarenopleiding tot Universiteit van Utrecht.


