Is het te geven vak hetzelfde als
het vak op het getuigschrift?

Schema bepalen bevoegdheid

Ja: de leraar is
bevoegd

Vindplaats genoemde stukken:
• Vakcodetabel: de vakcodetabel voor
2016-2017 is naar verwachting medio
juli beschikbaar op de website van DUO.
• Conversietabel:
wetten.overheid.nl/
BWBR0031802/2016-05-01/0
• Beleidsregel: publicatie na zomer 2016
• Zie voor een overzicht van financiële
tegemoetkomingen in het onderwijs bij
scholing van leraren:
www.voion.nl/downloads/
6f560ce5-25eb-4d10-9818-d506c3b66db6
• verwantschapstabel kopopleiding:
zoek.officielebekendmakingen.nl/
stcrt-2013-36310.html

Nee

Check vakcodetabel:
Is er sprake van een officieel vak?

Ja: geeft de leraar het vak op
jaarbasis meer dan 160 uur?

Ja: bevoegheid
vereist

Nee: er gelden geen bekwaamheidseisen. De leraar mag het vak geven

Nee: inzet als gastdocent onder verantwoordelijkheid van een bevoegde leraar
toegestaan

Beschikt de leraar over een relevant getuigschrift, artikel 114 verklaring, ontheffing
(art. 33 lid 2 WVO) of bekwaamheidserkenning (art. 33 lid 16 WVO)?

Ja, artikel 114 verklaring, ontheffing of
erkenning o.g.v. art. 33 WVO

Ja, getuigschrift

Is de leraar in dienst van een mbo waarmee de school een
samenwerkingsverband als bedoeld in 25a Wvo is aangegaan?

Ja, leraar is bevoegd

>

Nee: Is er een lerarenopleiding
voor het vak?

>

Ontheffing of erkenning blijft
geldig, leraar is bevoegd voor op
verklaring of erkenning genoemde
vak(ken)

Nee:
Is de oude bevoegdheid
omgezet naar benodigde
bevoegdheid?

Ja, is aan alle eisen voldaan?
(getuigschrift en eventueel
aanvullende scholing)

>

Nee: scholing volgen

kleurcodering:
= vraag/antwoord
= bevoegd
= geen bevoegdheid vereist
= individueel beoordelen of aan eisen wordt voldaan
= verwijzing naar een te raadplegen document
= nog niet bevoegd, scholing nodig

Nee:
scholing volgen en
bekwaamheid te
verhogen/verbreden

Op lijst:
op aanvraag bevoegd
mits aan eisen
voldaan

Reguliere
lerarenopleiding, evt.
vrijstellingen

Op lijst:
op aanvraag
bevoegd mits
aan eisen
voldaan

Niet op lijst:
bevoegd na
positief
besluit op open
aanvraag

Zij-instroom

1 jarige
kopopleiding

>
>
>

Indien
negatief besluit:
scholing volgen

In beleidsregel
aangewezen
scholing/
certificaten

Check
kopopleiding voor
mogelijkheden

Niet op lijst:
bevoegd na positief
besluit op open
aanvraag

>

Ja, leraar is bevoegd

>

Ja: check lijst
situaties voor
gesloten aanvraag
ontheffing

Nee: check beleidsregel
voor lijst omschreven situaties
voor gesloten aanvraag
bekwaamheidserkenning

>

>

Nee:
Is er een lerarenopleiding
voor het vak?

Ja: is sprake van buitengewone
bekwaamheid en bijzondere
omstandigheden als bedoeld in
beleidsregel?

Indien
negatief besluit:
scholing volgen

