
HOE BEN JE HIER GEKOMEN? 

Ties werkt meer dan 30 jaar in het onderwijs als (bevoegd) maatschappijleer- en 

economie docent. Destijds nam Ties waar dat informatietechnologie een relevant vak 

is voor zijn leerlingen, omdat kennis en vaardigheden over informatietechnologie 

hen voorbereiden op de maatschappij van de toekomst. Om die reden is Ties aan 

de slag gegaan met het ontwikkelen van een onderwijscurriculum en het lesgeven in 

informatietechnologie. 

Nu bestaat er voor dit vak geen aparte lerarenopleiding, hierdoor staat Ties onbevoegd 

voor de klas. Voor Ties betekent dit dat hij niet via de formele route een bevoegdheid 

kan behalen. 

Echter, Ties zou deze investering ook niet zien zitten: 

 

Maar dat is niet het grootste 

probleem voor Ties. Het gebrek 

aan erkenning lijkt een groter 

probleem: Werkt sinds 1989 in 
het onderwijs. Geeft 
20 uur per week 
les in Economie en 
Informatietechnologie 
aan vmbo 3 t/m 4 op het 
Vroonburg Lyceum.

ACHTERGROND 

TIEs VAN DER LAAN

“Een complete opleiding volgen op mijn 

59ste is voor mij niet haalbaar en efficiënt, 

het zou betekenen dat ik stop met het 

lesgeven in informatietechnologie”.

 “Ik heb 30 jaar lang geïnvesteerd in dit vak. Ik 

was één van de eersten in Nederland die het 

programma informatietechnologie nodig vond. 

Ik ben dan wel niet op papier bevoegd, maar 

zeker bekwaam”.



WAAROM MAG HET ONDERWIJs JOU NIET KWIJTRAKEN? 

Collega’s van Ties omschrijven Ties als een gepassioneerde vakman. Ook is Ties een ervaren 

docent en kundig in zijn werk. Hij heeft oog voor welke kennis en vaardigheden leerlingen nu 

en in de toekomst nodig hebben en neemt dit mee in zijn lessen. 

WAT MOET ER GEBEUREN ZODAT WE JE NIET 

KWIJTRAKEN?

Om op papier bevoegd te zijn hoopte Ties ontheffing te krijgen van de Dienst Uitvoering 

Onderwijs (DUO). Helaas was de uitspraak van DUO teleurstellend. Volgens hen is Ties niet 

‘buitengewoon’ bekwaam genoeg om hem te kunnen ontheffen. 

Het voelt alsof Ties met lege handen staat en hij blijft vol vragen achter: 

“Er is een tekort aan docenten, en de docenten die er wel zijn 

maar niet de juiste bevoegdheid hebben, lopen weg. Voordat 

er überhaupt dingen gaan veranderen gaat er nog jaren 

overheen. Voor mij persoonlijk heeft dat dus weinig zin”.


