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Charlotte vertelt over haar 

motivatie om te werken in het 

onderwijs:  

Met deze motivatie behaalde 

Charlotte jaren terug een 

bevoegdheid in Dienstverlening 

& Producten en Dierhouderij. Hiermee is Charlotte bevoegd onderwijs te verzorgen in het 

onderwijsprofiel Groen & Biologie.   

ON(DER)BEVOEGD VOOR DE KLAS

Inmiddels geeft Charlotte elf jaar met veel plezier (bevoegd) les op het Assink Lyceum aan 

het vmbo in Dienstverlening & Producten en Biologie. In deze profielen maken de leerlingen 

kennis met meerdere sectoren en werkvelden. Door vernieuwingen in het VMBO in 2017, is 

de school overgegaan naar andere onderwijsprofielen. Charlotte licht toe: 

Voor Charlotte is het op dit moment onzeker of zij nog formeel bevoegd is om biologieles te 

verzorgen in de vernieuwde onderwijsprofielen.

Werkt sinds 2007 
in het onderwijs. 
Geeft 10 uur les in 
Biologie en 11 uur les 
in Dienstverlening & 
Producten aan vmbo 
1 t/m 4 van het Assink 
Lyceum.

ACHTERGROND
 

“Nu is door de vernieuwing van het vmbo onze school gaan werken met 

Dienstverlening & Producten met keuzedelen Groen. Nu blijkt dat mijn diploma niet 

meer geldig is voor het vak biologie, omdat we geen groene school meer zijn”.

“Het is altijd een uitdaging en geen een dag 

is hetzelfde. Daarbij had ik ooit een docent 

die school heel leuk kon maken, dat wil ik ook 

voor mijn leerlingen”. 



WAAROM MAG HET ONDERWIJS JOU  

NIET KWIJTRAKEN?

Charlotte is een welbewuste en kwalitatief goede docent met 

oog voor de toekomst van haar leerlingen. Ze wil haar leerlingen 

laten inzien dat zij verder moeten kijken dan hun eigen 

belevingswereld. Volgens Charlotte haar collega’s weet Charlotte 

dan ook met haar enthousiasme 

en creativiteit leerlingen te 

bereiken en te enthousiasmeren. 

 

“Wat mij betreft maakt het 

niet uit hoe, maar ik hoop 

heel erg zo snel mogelijk 

mijn bevoegdheid te 

kunnen halen.”

WAT MOET ER GEBEUREN ZODAT WE JE NIET 

KWIJTRAKEN?

Charlotte haar werkgever kan Charlotte op min of meer dezelfde gronden 

inzetten als biologiedocent maar in andere onderwijsprofielen. In dit geval 

draait het heel erg om de interpretatie van Charlotte haar werkgever 

over haar inzetbaarheid binnen de vernieuwde onderwijsprofielen. De 

andere optie is dat Charlotte door het volgen van een tweedegraads of 

eerstegraads biologie opleiding haar bevoegdheid haalt, wat wel een forse 

studie investering vergt. 

Het zit Charlotte dwars dat zij niet de zekerheid heeft dat zij nu en in de 

toekomst bevoegd lesgeeft. Om die reden kiest Charlotte om te beginnen 

met de lerarenopleidingen biologie tweedegraads. Via deze weg heeft 

Charlotte de zekerheid dat ze bevoegd biologieles geeft en kan blijven 

geven.

Er kunnen twee dingen 

gebeuren zodat Charlotte 

bevoegd docent blijft. 


