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Dit is het eerste artikel uit een serie over het bewaamheidsdossier en de 
bekwaamheidseisen 

 
Een korte terugblik 

 
In 2000 werd IPB ingevoerd in het onderwijs. De begrippen 

competentiemanagement, POP en TOP, horizontale en verticale afstemming 
deden hun intrede in de school. De Wet Beroepen in het Onderwijs en de 

daarbij behorende onderdelen zijn een "logisch"gevolg van IPB en past ook 
bij de ontwikkelingen naar "een leven lang leren". 

 
In 2005 werd de Wet Beroepen in het Onderwijs van kracht. Twee 

hoofdonderdelen van de wet Beroepen in het onderwijs zijn: de 
bekwaamheidseisen gekoppeld aan een bekwaamheidsdossier geldend voor  

directeuren in het primair onderwijs en leraren primair- voortgezet onderwijs 

en BVE sector. Deze bekwaamheidseisen zijn vastgelegd in een algemene 
maatregel van bestuur (2006). En nu, per 1 augustus 2007 moet er van 

iedere leraar een bekwaamheidsdossier zijn op school en op termijn ook van 
iedere directeur (po). 

 
Afhankelijk hoe ver u bent met het invoeren van IPB in uw organisatie is dit  

veel of minder werk. Maar hoe u de stand van zaken ook is: het is van 
belang, dat u bij de invoering relaties legt met het overige beleid met name 

met uw schoolplan en gehanteerde gesprekkencyclus. 
 

Aan het werken met bekwaamheidseisen en een bekwaamheidsdossier zit 
een zogenoemde "harde" en een "zachte" kant. 

 
De harde kant wordt gevormd door de beleidsmatige invoering, het 

beleidsplan en de verticale afstemming. De zachte kant  door directeuren 

voor te bereiden op de bijbehorende gesprekstechnieken. En de leraren  
voorbereiden op het werken met een POP en een bekwaamheidsdossier en 

het begeleiden van leraren in opleiding. 
  

Laten we eens kijken naar de harde kant. 
 

De bekwaamheidseisen zijn de basis. De bekwaamheidseisen zijn opgebouwd 
uit vier beroepsrollen in vier verschillende werksituaties die kenmerkend zijn 

voor een leraar.  
 



In schema: 

 

 
(bron: www.lerarenweb.nl) 

 
Een bekwaamheidseis bestaat uit een aantal criteria op vaardigheidsniveau 

en een aantal criteria op kennisniveau. In de bijlage bij het besluit 
bekwaamheidseisen zijn omschrijvingen toegevoegd, op welke wijze je die 

kunt vorm geven.   
 

In het schoolplan staat beschreven op welke wijze de school onderwijs wil 
geven. De bekwaamheidseisen  leveren een bijdrage aan dat doel en de 

wijze waarop dat gebeurt. De bekwaamheidseisen worden dus "vertaald"naar 

de eigen schoolsituatie. Als deze "vertaling"heeft plaats gevonden, wordt er 
gekeken of de medewerkers dit ook daadwerkelijk kunnen en zo niet of een 

TOP (teamontwikkelingsplan) of een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) kan 
helpen om dit te leren (ontwikkelen). 

 
Deze bekwaamheidseisen zijn dus onder andere het uitgangspunt voor: 

 Het bekwaamheidsdossier 
 Het schoolplan 

 De gesprekkencyclus 
 Het professionaliseringsbeleid (hoofdstuk 9 CAO-PO) 

 Taakbeleid (50% van de 166 uur deskundigheidsbevordering) 
 Het benoemingsbeleid 

 Het bestuursformatieplan 
 Werving- en selectie 
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Er is nu ook een onderscheid gemaakt tussen bevoegd, benoembaar en 

bekwaam. 
 

bekwaam  de leraar voldoet  aan de geldende bekwaamheidseisen  

   hij onderhoudt  tijdens zijn loopbaan zijn bekwaamheid 
bevoegd  de leraar heeft een HO-getuigschrift heeft dat is afgegeven 

   vóórdat de  bekwaamheidseisen zijn ingevoerd en waaraan 
   een onderwijsbevoegdheid is verbonden 

   of als 
   hij een HO -getuigschrift heeft waaruit blijkt dat hij aan de 

   bekwaamheidseisen voldoet. (voor degenen die na 2006  
   afstuderen 

benoembaar de leraar is bevoegd is en hij kan een verklaring omtrent  
   gedrag overleggen en de rechter heeft hem niet uitgesloten 

   van het geven van onderwijs  
 

lio    iemand is ook benoembaar als hij nog niet bevoegd is, hij 
en zij-instroom een leraar in opleiding is (LIO) zij-instromer en hij volgens 

   de wet onbevoegd mag werken. De eisen van benoembaar 

   zijn dan ook van toepassing  
 

(brochure Blijf groeien in het onderwijs, www.cnvschoolleiders.nl) 
 

En dit alles wordt vastgelegd in een bekwaamheidsdossier waar 5 functionele 
criteria aan zijn gekoppeld: 

 
Criteria 1 

Bij indiensttreding heeft u vastgelegd  
– Of de medewerker in het bezit is van een relevant bewijs dat hij  

voldoet aan de bekwaamheidseisen 
– Indien dat niet zo is, stelt de school vast wat ontbreekt, op welke 

wijze de medewerker dit aanpakt, op welke termijn, met welke 
middelen en welke mogelijkheden 

Criteria 2 

Bij indiensttreding heeft u met de medewerker afgesproken welke 
professionalisering binnen welke termijn gewenst is in relatie tot  

 De taken die de medewerker gaan vervullen 
 Beleid van de school 

 Wensen en ambities van de medewerker zelf 
 

Criteria 3 
De school houdt een overzicht bij van: 

 A de professionele loopbaan van de  medewerker  
 B het verloop van de professionele ontwikkeling 



 

Criteria 4 
De school houdt een overzicht bij van periodieke overleggen tussen school 

en medewerker op het gebied  

 wederzijdse verwachtingen 
 de mogelijkheden 

 de wensen over de verdere professionele ontwikkeling 
 

Criteria 5 
De school houdt dit dossier actueel. 

 
Het invoeren van het bekwaamheidsdossier omvat dus een aantal 

beleidsmatige aspecten, zoals een gewijzigde gesprekkencyclus, een nieuwe 
sollicitatieprocedure, een wijze van bekwaamheidsonderzoek (en op welke 

wijze gaat u dit alles meten?) 
Wat vaak vergeten wordt bij het werken met bekwaamheidseisen is, dat 

leraren die studenten of lio-ers begeleiden, dat eigenlijk moeten doen met 
behulp van de bekwaamheidseisen. Want de wijze waarop zij vorm geven 

aan de bekwaamheidseisen is weer de input van een sollicitatiegesprek. En 

ook het sollicitatiegesprek zal in ieder geval informatie moeten opleveren 
over criteria 1 en 2.  

 
Ook het schoolplan speelt een belangrijke rol. In het schoolplan geeft u aan 

op welke wijze u de 4 criteria hebt vormgegeven en op welke wijze u een 
professionele ontwikkeling vorm hebt gegeven. En daarmee is de cirkel weer 

rond. 
 

De gehele regeling zal moeten worden voorgelegd aan de (g)mr volgens 
artikel 11 lid n van de Wet Medezeggenschap Scholen. 

 
Volgende keer gaan we in op het daadwerkelijk invoeren van het 

bekwaamheidsdossier en kijken we ook naar de "zachte kant"van dit alles. 
CNV Onderwijs Academie heeft een samenwerkingsovereenkomst met 

Construct. Samen helpen wij u met behulp van het programma Cosmo om 

een makkelijk toegankelijk bekwaamheidsdossier in te richten. In september 
en oktober worden er verschillende bijeenkomsten overal in het land 

gehouden. Belangstelling? Kijk op www.cnvo.nl 
 

Wilt u hulp bij het invoeren van het bekwaamheidsdossier, ondersteuning 
van uw team, professionalisering van de directeuren? Dat kan ook…. Bel CNV 

Onderwijs Academie tel. 030-7511747 


