BIJLAGE

Overzicht stand van zaken per profiel

Relevante regelgeving

Regeling conversietabel vakken en bevoegdheden vo: automatische omzetting van
getuigschriften naar nieuwe profielvakken, géén aanvraag nodig. Bevoegd op basis van het
oude getuigschrift. De conversietabel wordt periodiek geactualiseerd.

Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo: ontheffing
of erkenning vindt op individuele aanvraag plaats. De aanvraag wordt gedaan bij DUO op
https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/personeel/.


Beleidskader korte opleidingstrajecten vmbo-leraren: informatie over de subsidiemogelijkheden

en aanvragen van subsidie op: https://www.dus-i.nl/subsidies/k/korte-opleidingen-vmboleraren
Deze regelgeving is na te lezen via wetten.overheid.nl door op de titel te zoeken.
DUO kan helpen bij de beoordeling van de bevoegdheid aan de hand van getuigschriften.
Bereikbaar via: ks.dw@duo.nl of via het telefoonnummer 050-599 8036.

1. Bouwen, wonen en interieur
In de conversietabel 2016 was voor het profiel Bouwen, wonen en interieur (BWI) al een aantal
oude getuigschriften omgezet naar een bevoegdheid voor BWI. Op basis van input vanuit het
platform BWI en de lerarenopleidingen is hier bij de actualisatie van de tabel (18 mei 2017) een
aantal oude getuigschriften aan toegevoegd.
2. Dienstverlening en producten (D&P)
In de beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo is een
bekwaamheidserkenning opgenomen voor zittende docenten met een niet-beroepsgerichte
bevoegdheid. De formulering is recent (18 mei 2017) verduidelijkt en uitgebreid. De
bekwaamheidserkenning is nu mogelijk voor docenten met minimaal twee jaar werkervaring in de
afdelingsvakken, intra- of intersectoraal programma en/of het profielvak D&P. De twee jaar
ervaring moet zijn opgedaan in de periode voor 1-8-2018. Daarnaast is vereist dat de docent reeds
beschikt over een bevoegdheid voor het bekwaamheidsgebied vo/bve en beschikt over het
certificaat voor de minor D&P.
Bij de actualisatie van de conversietabel is het profielvak D&P opgenomen. Docenten met een
bevoegdheid in een beroepsgericht vak (vo/bve) die daarnaast beschikken over een certificaat voor
de minor D&P zijn bevoegd om het profielvak te geven. In de tabel is gespecificeerd welke
getuigschriften in dit kader worden beschouwd als beroepsgericht vak.
De minor D&P wordt aangeboden door de volgende hogescholen:

Hogeschool van Amsterdam (www.hva.nl/dp)

Windesheim (https://www.windesheim.nl/vmbodenp)

Fontys (http://www.fontys-educatief.nl/denp )

Hogeschool Utrecht (https://www.werkenstudie.hu.nl/TotaalAanbod/Bekwaamheid-docentDienstverlening-en-Producten)

Aeres Hogeschool Wageningen (www.aeres.nl/hogeschool/dienstverleningenproducten)
Momenteel is vanuit het beleidskader subsidie beschikbaar voor de scholingskosten voor de minor
D&P, voor zover het minoren betreft die uiterlijk in het schooljaar 2017-2018 worden afgerond.
Deze zomer gaat deze subsidiemogelijkheid op in de regeling 'Korte scholingstrajecten vo'.
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3. Economie en ondernemen (E&O)
In de conversietabel 2016 zijn oude getuigschriften omgezet naar een bevoegdheid voor het
profielvak E&O.

4. Groen
In de conversietabel 2016 zijn oude getuigschriften omgezet naar een bevoegdheid voor het
profielvak Groen.

5. Horeca, bakkerij en recreatie
Bij de actualisatie van de conversietabel (18 mei 2017) is de omzetting van oude getuigschriften
naar een bevoegdheid voor het profielvak Horeca, bakkerij en recreatie (HBR) in de tabel
opgenomen. Om de bevoegdheid om te zetten naar het profielvak HBR is het noodzakelijk dat de
scholing recreatie is gevolgd. Inschrijving voor deze scholing die onderdeel uitmaakt van het
gesubsidieerde bijscholingsaanbod kan via https://bijscholingvmbo.nl/cursussen/recreatie-in-hetvmbo-2/.

6. Maritiem en techniek
Voor het profielvak Maritiem en Techniek bestaat geen lerarenopleiding. Daarom zijn in de
beleidsregel de voorwaarden omschreven om in aanmerking te komen voor een
bekwaamheidserkenning (gesloten aanvraag) voor het profielvak en/ of de keuzevakken.
Voor het lesgeven in het profielvak is onder meer het afgerond hebben van de Minor profiel
Maritiem & Techniek of Bijscholing profiel Maritiem & Techniek (alleen voor leraren die vóór 1
augustus 2016 lesgaven in de afdeling Haven & Vervoer of Kust-, Rijn- en Binnenvaart).
Daarnaast zijn voor de keuzevakken binnen het profiel Maritiem en techniek drie minoren
ontwikkeld die voorbereiden op het lesgeven in die keuzevakken. Het volgen van een minor en het
voldoen aan de overige eisen over opleiding en werkervaring is noodzakelijk om de
bekwaamheidserkenning voor deze keuzevakken te kunnen verkrijgen.
Deze zomer komt vanuit de regeling 'Korte scholingstrajecten vo' subsidie beschikbaar voor het
volgen van de minoren die benodigd zijn voor het lesgeven in het profielvak of de keuzevakken.
7. Media, vormgeving en ICT
Voor het profiel Media, vormgeving en ICT (MVI) is in de beleidsregel omschreven onder welke
voorwaarden zittende docenten op basis van een gesloten aanvraag in aanmerking kunnen komen
voor een ontheffing voor het profielvak MVI:
De docent moet beschikken over een bevoegdheid voor het lesgeven in het
bekwaamheidsgebied vo/bve.
Daarnaast moet hij in het bezit zijn van een certificaat ‘bekwaamheid lesgeven in de vier
profielmodules MVI’ afgegeven door een geaccrediteerde ho-instelling.
Het gaat hier om een overgangsmaatregel voor de leraren die les (gaan) geven in het profiel
Media, Vormgeving & ICT en die vóór 1 augustus 2017 werkzaam waren in het vmbo.
De eerste docenten zijn begin 2017 met een certificeringstraject gestart. Deze trajecten worden nu
nog gesubsidieerd vanuit het beleidskader korte opleidingstrajecten vmbo-leraren, maar gaan deze
zomer over naar de regeling 'Korte scholingstrajecten vo'. Meer informatie over het
certificeringstraject vindt u op:
https://www.werkenstudie.hu.nl/TotaalAanbod/Certificeringstraject-Media-Vormgeving-en-ICT.
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8. Mobiliteit en transport
In de conversietabel 2016 zijn oude getuigschriften omgezet naar een bevoegdheid voor het
profielvak Mobiliteit en transport. Voor het omzetten van de bevoegdheid is het noodzakelijk dat de
scholing transport is gevolgd. Meer informatie over de scholing transport vindt u op:
https://bijscholingvmbo.nl/cursussen/profieldeel-transport/
Veel docenten Mobiliteit & transport hebben de scholing transport al gevolgd. Docenten die dat nog
niet hebben gedaan, kunnen gebruik maken van het gesubsidieerde bijscholingsaanbod op
bijscholingvmbo.nl.
9. Produceren, installeren en energie
In de conversietabel 2016 was reeds de teambevoegdheid voor het lesgeven in het profielvak
Produceren, installeren en energie (PIE) opgenomen: in een PIE-team moeten docenten zitten die
tezamen de bevoegdheden voor de oude vakken Metaaltechniek, Installatietechniek en
Elektrotechniek afdekken.
OCW is in overleg met lerarenopleidingen, (pilot)scholen en platforms over scholingstrajecten naar
een bevoegdheid PIE. Het gaat om zittende docenten en om nieuwe docenten. Partijen streven
ernaar dat in het schooljaar 2017-2018 bijscholingstrajecten beschikbaar zijn.
10. Zorg en welzijn
In de conversietabel 2016 is een aantal getuigschriften omgezet naar een bevoegdheid voor het
profielvak Zorg & welzijn (Z&W).
Voor docenten in het vak uiterlijke verzorging is een overgangsregeling opgenomen in de
beleidsregel. Het gaat hier om een overgangsmaatregel voor de leraren die:
- vóór 1 augustus 2016 werkzaam waren in de afdeling Uiterlijke Verzorging, en
- ten minste drie jaar werkervaring binnen uiterlijke verzorging in het beroepsonderwijs hebben,
blijkend uit een werkgeversverklaring.
Voor deze docenten zijn er twee mogelijkheden:
1. een ontheffing aanvragen voor het lesgeven in de keuzevakken Haarverzorging, Hand- en
voetverzorging, Huidverzorging en Kennismaking met uiterlijke verzorging.
2. bij een ho-instelling de bijscholing voor vmbo-docenten Uiterlijke Verzorging gericht op het
profielvak Zorg & welzijn volgen. Na afronding daarvan kan de docent een ontheffing aanvragen
om les te geven in het profielvak Z&W.
De bijscholing voor UV-docenten gericht op het profielvak Z&W start in september 2017 en kan bij
vijf hogescholen gevolgd worden. Meer informatie over de bijscholing is beschikbaar op de websites
van de hogescholen die de bijscholing aanbieden:

www.hva.nl/uv

www.fontys.nl/bijscholingUV

www.hsleiden.nl/lerarenopleiding-gzw

www.ecno.nl/uv

www.windesheim.nl/uiterlijke-verzorging
Vanuit de regeling 'Korte scholingstrajecten vo' die deze zomer wordt gepubliceerd komt subsidie
beschikbaar voor de kosten van deze scholing.
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