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1. Inleiding 
 
Ten behoeve van het geschiktheidsonderzoek stel je een portfolio samen. Hierin verzamel je 
materiaal waarmee je kunt aantonen welke ervaring je op onderwijsgebied hebt en over welke 
bekwaamheden je reeds beschikt. De ervaringen en bekwaamheden dienen gerelateerd te zijn 
aan onderwijssituaties en goed onderbouwd en bewezen te worden.  
 
Je laat zien in hoeverre je onderwijs kunt ontwerpen, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Daarbij 
dien je handelen te onderbouwen vanuit kennis, waar mogelijk ondersteund door het gebruik van 
literatuur of andere bronnen. Tevens laat je zien in hoeverre je in de contacten met individuele en 
groepen leerlingen adequaat opereert en productief kunt samenwerken met collega’s en de 
omgeving van de school. Tenslotte zijn ook het werken aan je eigen ontwikkeling, reflectie en je 
onderzoekend vermogen van belang.  
 
 
2. Het doel van het geschiktheidsonderzoek 
 
Het geschiktheidsonderzoek draait om het herkennen, waarderen en erkennen van bekwaamheid 
die je al hebt verworven: in formele leeromgevingen als school of scholingsinstituut en in meer 
non- formele of informele leeromgevingen als werkplek, sociale activiteiten en privéwereld. 
Daarbij wordt beoordeeld of je opleidbaar bent tot tweedegraads docent binnen een periode van 
2 jaar, waarmee je in aanmerking komt voor een opleiding als zij-instromer. Je bekwaamheid en 
je reeds aanwezige kennis op het gebied van je schoolvak en op pedagogisch-didactisch terrein  
worden gevalideerd en vastgelegd in een rapportage.  
 
 
3. Het assessment-traject bij het geschiktheidsonderzoek 
 
In het geschiktheidsonderzoek wordt in principe gebruik gemaakt van een portfolio, 
lesobservaties, een criterium gericht interview en eventueel een formatieve kennistoets. De 
vaststelling van de integratieve beoordeling vindt plaats op basis van kennis, inzicht en 
vaardigheden.   
 
Deze beoordeling wordt vastgesteld aan de hand van de eindkwalificaties voor een 
tweedegraadsdocent: 
• de bekwaamheidseisen voor leraren en docenten  (vastgelegd in het besluit 

bekwaamheidseisen leraren en personeel, 2017) 
• de generieke kennisbasis (vastgelegd in een publicatie van 10 voor de leraar, 2017) 
• de vakspecifieke kennisbasis (vastgelegd in een publicatie van 10 voor de leraar) 
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4. De stappen in het assessment-traject 
 
De assessment-procedure bij het geschiktheidsonderzoek bestaat uit onderstaande stappen. 
 

Stappenplan assessment-traject 

1.  Voorlichting en oriëntatie Open avond of event, adviesgesprek, websites, 
scholenbezoek et cetera 

2.  Advies/check om in te schatten of je toelating 
kansrijk is voor het geschiktheidsonderzoek 

Op basis van recent uitgebreid CV gericht op onderwijs +  
kopie van je diploma van een geaccrediteerde 
onderwijsinstelling hbo of wo + cijferlijst 

3.  Aanmelding geschiktheidsonderzoek op de  
website. 

Vul hier ook de gegevens van je werkgever in voor de 
facturatie 

4.  Ontvangst handleiding en format portfolio  In de procedure zit een werkbijeenkomst 
portfoliobegeleiding. Mocht je het lastig vinden om je 
portfolio vorm te geven, dan bestaat er de mogelijkheid 
om daarnaast extra begeleiding in te kopen. 
Indicatie tijdsinvestering portfolio: + 40-50 uur.  

5.  Samenstellen van je portfolio  

6.  Portfoliobijeenkomst (online) 

7.  Het geschiktheidsonderzoek wordt 
gefactureerd  

 

8.  Planning van het geschiktheidsonderzoek: 
-  inleverdatum portfolio 
-  datum plannen voor lesbezoek en 

criteriumgericht interview 
- indien van toepassing datum plannen voor 

afname formatieve kennistoets over het 
schoolvak.  

In overleg en indien mogelijk passend in jouw lesrooster. 

9.  Afname geschiktheidsonderzoek.   
10.  Rapportage Uitwerken bevindingen en opstellen opleidingsprogramma 

11.  Opleidingsprogramma Accorderen opleidingsprogramma door de 
examencommissie 

12.  Tripartite overeenkomst  Je werkgever vraagt subsidie aan bij DUO 

13.  Verwerking studentenadministratie Het contractbureau schrijft je in als contractstudent. 
14.  Start opleiding Uitnodiging van de vakgroep 

 
De button om je aan te melden voor het geschiktheidsonderzoek vind je op deze pagina van de HU: 
https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/zij-instroom-tweedegraads-lesbevoegdheid  
 
 

5. De uitkomst van het geschiktheidsonderzoek 
 
De bekwaamheden en kennis waarover je al beschikt en de terreinen waarop je je als docent nog 
dient te ontwikkelen worden officieel vastgelegd in een rapportage. Het is belangrijk om alle 
bekwaamheden en kennis die jij denkt te bezitten ook zélf aan te tonen. Mis deze kans niet. Wat 
niet wordt aangetoond in het assessment kan ook niet gevalideerd worden, ook niet op een later 
tijdstip. 
  

https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/zij-instroom-tweedegraads-lesbevoegdheid
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Als je geschikt wordt bevonden voor een opleidingstraject als zij-instromer wordt op basis van de 
rapportage een scholingsprogramma opgesteld en vastgelegd in een tripartite-overeenkomst. Dit 
programma stelt je in staat alles wat tijdens het geschiktheidsonderzoek nog niet (op eindniveau) 
is vastgesteld te leren. Na het geschiktheidsonderzoek word je niet ingeschreven als student, 
maar volg je je opleiding op contractbasis. 
Het scholingsprogramma wordt n.a.v. de rapportage en in overleg met de vakgroep vastgelegd in 
een tripartite-overeenkomst. Als je het hele scholingsprogramma inclusief het afsluitende 
bekwaamheidsonderzoek voldoende hebt afgerond ontvang je een getuigschrift tweedegraad. 
NB: Dit getuigschrift is een tweedegraads bevoegdheid die je hebt behaald in het kader van de zijinstroom. 
Je hebt als contractstudent geen complete hbo-opleiding gevolgd, wat betekent dat jouw getuigschrift niet 
bij DUO wordt geregistreerd. 
 
 
6. Bekostiging opleidingstraject 
 
• Een subsidie zij instroom (€20.000,-) is beschikbaar voor werkgevers die een zij instromer 

aanstellen. De werkgever kan na ontvangst van de tripartiteovereenkomst een 
subsidieaanvraag indienen bij DUO. Informatie over de voorwaarden en aanvraag: 
https://duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij- instroom.jsp  
De kosten die in rekening worden gebracht zijn deels standaard bedragen voor het 
geschiktheidsonderzoek, bekwaamheidsonderzoek en administratiekosten. De 
opleidingskosten hangen af van het aantal studiepunten dat volgens het scholingsplan moet 
worden behaald.  

 Let op: zij-instromers mogen twee jaar voorafgaand aan het traject niet als student 
ingeschreven zijn geweest bij een lerarenopleiding (tenzij de lerarenopleiding is afgerond). De 
subsidie wordt in dat geval niet toegekend. 

 
• Afhankelijk van de hoogte van je inkomen kun je een tegemoetkoming leraren aanvragen: 

https://duo.nl/particulier/leraar/een-tegemoetkoming-voor- leraren/tegemoetkoming-voor-
wie.jsp 

 
 
7. Evaluatie  
 
Na afloop van het assessment ontvang je een evaluatieformulier. We hopen dat je dat in wilt 
vullen zodat je ons kunt helpen het assessment te blijven verbeteren. Als de evaluatieresultaten 
daar aanleiding toe geven zou het ook kunnen dat we je uitnodigen voor deelname voor een 
verdiepend groepsgesprek. Uiteraard bepaal je zelf of je daar wel of niet aan deel wilt nemen.  
 
  

https://duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp
https://duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp
https://duo.nl/particulier/leraar/een-tegemoetkoming-voor-leraren/tegemoetkoming-voor-wie.jsp
https://duo.nl/particulier/leraar/een-tegemoetkoming-voor-leraren/tegemoetkoming-voor-wie.jsp
https://duo.nl/particulier/leraar/een-tegemoetkoming-voor-leraren/tegemoetkoming-voor-wie.jsp
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8. Klacht- en bezwaarprocedure 
 
Voorop staat dat Bureau Assessment & Validering probeert klachten te voorkomen. De volgende 
maatregelen zijn daar een voorbeeld van: 

• We werken uitsluitend met gecertificeerde assessoren die jaarlijks een 
professionaliseringsdag doorlopen om zo deskundig te blijven op het gebied van assessments. 

• De assessmentprocedure is helder beschreven en voor de student/kandidaat is een 
overzichtelijke instructie beschikbaar. 

• De assessmentprocedure wordt regelmatig geëvalueerd en met de uitkomsten van deze 
evaluaties wordt de procedure verbeterd. 

 
Ondanks deze maatregelen is het mogelijk dat je ontevreden bent over het verloop van het 
assessment. Als je er in een gesprek met de assessoren (dat je kunt aanvragen na afloop van 
het assessment) niet uit komt, dan kun je een klacht indienen: 
 
 
Mogelijke acties n.a.v. de klacht: 
 
1. Een persoonlijk gesprek met de coördinator van Bureau Assessment & Validering. Wellicht dat 

toelichting op de uitslag zaken ophelderen, dit kan echter geen andere uitslag van het 
geschiktheidsonderzoek als gevolg hebben. 

2. Een functioneringsgesprek door een staflid van Bureau Assessment & Validering met de 
assessoren en/of bijstellen van de assessmentprocedure of inhoud. Ook dit kan geen andere 
uitslag tot gevolg hebben. 

3. Je kunt kiezen voor een nieuwe afname van het geschiktheidsonderzoek (tegen betaling). Je 
krijgt dan (zo nodig) de gelegenheid eerst extra ervaring als docent op te doen en/of je 
portfolio aan te vullen. Bij de nieuwe afname krijgt je twee andere assessoren toegewezen.  

 
Je kunt je klacht binnen 4 weken na de afname van het geschiktheidsonderzoek per email 
indienen bij het Studenteninformatiepunt (STIP) van de Hogeschool Utrecht: stip@hu.nl.  
 
Vermeld in de onderwerpregel van je mail Klacht geschiktheidsonderzoek zijinstroom Instituut 
Archimedes. Geef in je mail zo nauwkeurig mogelijk (met concrete verwoordingen) aan wat je 
klacht inhoudt.  
  

mailto:stip@hu.nl
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9. Portfolioformat 
 
Het portfolioformat bestaat uit de onderstaande onderdelen: 
 

1. Persoonlijke gegevens en Curriculum Vitae 
 

2. Kopie paspoort en kopieën diploma’s/ certificaten 
 

3. Motivatie en visie 
 
4. Zelfbeoordeling bekwaamheidseisen  

 
5. Zelfbeoordeling kennisbasis schoolvak 

 
6. Onderzoekend vermogen  

 
7. Input vanuit je school 

 
8. Voorbereiding en uitvoering van een les op beeldmateriaal 

 
9. Bronnenlijst 

 
 
Het portfolio dat je inlevert dient te bestaan uit: 
 
1. één hoofddocument: (gebaseerd op) het ingevulde basisformat  
2. één document met bijlagen en bewijsstukken (bestandformaat: .pdf / .doc / .docx) óf 

archiefbestand (bestandformaat: .zip) met daarin alle bijlagen en bewijsstukken  
NB: Maak geen gebruik van bestandextensies .rar en .7z. 

3. één videobestand met daarin een gemonteerde compilatie van je filmfragmenten. Dit 
videobestand moet via alle standaard-players direct te bekijken zijn via de link (dus zonder 
wachtwoord o.i.d.) 

 
of  
 
als hoofddocument (nr. 1. uit bovenstaande lijstje) een word-document met daarin een link naar 
een digitaal portfolio, dat via alle standaard-browsers direct toegankelijk is via de link (dus zonder 
wachtwoord o.i.d.). Test dit uit en gebruik daarvoor een andere computer dan die van jezelf. 
 
Leesbaarheid en personaliseren: 
 
Het format portfolio is geïntegreerd in deze handleiding. Het voorblad en de lay-out kun je 
aanpassen zodat dit jouw persoonlijke portfolio is. Voor de leesbaarheid van je portfolio 
adviseren we je om – als je klaar bent met schrijven - de aanwijzingen die in het portfolioformat 
worden gegeven te verwijderen uit dit document. 
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Bied  je portfolio zo gestructureerd mogelijk aan met duidelijke verwijzingen en nummering van 
hoofdstukken, paragrafen, bewijsstukken en filmfragmenten. Zorg dat voor elk onderdeel duidelijk 
is wat je er mee aan wilt tonen. Voeg evt. een leeswijzer toe. Houd de omvang beperkt: de 
assessoren moeten het hele portfolio in 60 minuten kunnen lezen / bekijken!  
 
Wil je je portfolio als website aanbieden dan is dat ook mogelijk. Denk er dan aan dat wij deze 
moeten kunnen archiveren. Houdt de onderdelen van het format aan.  
  
Inleveren: 
 
Je ontvangt van Bureau Assessment & Validering een persoonlijke link (OneDrive) waar je je 
portfolio kunt uploaden. 
Met jouw documenten wordt zorgvuldig omgegaan. Onze assessoren hebben een 
geheimhoudingsverklaring getekend. De filmopnames worden na afronding van het 
geschiktheidsonderzoek verwijderd uit ons bestand. Je portfolio wordt volgens de geldende 
hogeschoolrichtlijnen gearchiveerd.    
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1. Persoonlijke gegevens en Curriculum Vitae 
 

Persoonlijke gegevens 
 

Persoonlijke gegevens 

Naam en voornaam 
+ geboortenamen 

 

Telefoonnummer (mobiel)  

E-mailadres  

Geboortedatum + plaats  

 
 
Gegevens huidige werkgever 

 
Gegevens van de school waar je momenteel werkt 

Naam school/bestuur:  

Adres van de school (vestiging 
waar je lesgeeft): 

 

Contactpersoon bevoegd 
gezag, voor ondertekening 
tripartite overeenkomst.  
Naam + mailadres 

 

 
 
De functie bij je huidige werkgever 

 
Wat is je huidige functie? 

Vak(ken) waarin je les geeft:  

Hoeveel lesuren geef je / 
onderwijsuren verzorg je 
(eventueel per vak): 

 

Welk schooltype:  

Aantal jaren werkzaam in deze 
functie: 

 

Naam begeleider op de 
werkplek: 
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Opleiding 
 
Geef hieronder weer aan welke opleidingen je hebt gedaan, beginnend bij de hoogst / laatst genoten 
opleiding. Geef bij elke opleiding aan of je hiervoor wel of geen diploma/ certificaat heeft behaald. Voeg 
aan diploma’s de bijbehorende cijferlijst(en) toe. 

 
Gevolgde opleiding Periode Diploma 

1 
  

ja / nee 

2 
  

ja / nee 

3 
  

ja / nee 

4 
  

ja / nee 

5 
  

ja / nee 

 
 
Cursussen en trainingen 
Vul hieronder de gevolgde cursussen en trainingen (onderwijs gerelateerd) in. Geef per cursus of 
training aan of je hiervoor wel of geen certificaat hebt behaald. 

 
Gevolgde cursussen/trainingen Periode Certificaat 

1 
  

ja / nee 

2 
  

ja / nee 

3 
  

ja / nee 

4 
  

ja / nee 

5 
  

ja / nee 
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Werkgevers, functies, nevenfuncties en andere activiteiten (betaald / onbetaald) 
Geef aan welke onderwijs gerelateerde functies, nevenfuncties of andere activiteiten je vervult of hebt 
vervuld. Beschrijf waar mogelijk de relevantie voor het beroep van docent. 

 
 

Functies - nevenfuncties – andere activiteiten Wat heb je geleerd waar je ook gebruik van maakt in je rol als 
docent? 

1 Werkgever/ organisatie  

Schatting aantal uren per week  

Aantal jaren, wanneer?  

2 Werkgever/ organisatie  

   

Schatting aantal uren per week 
 

Aantal jaren, wanneer? 
 

3 Werkgever/ organisatie 
 

Schatting aantal uren per week  

Aantal jaren, wanneer?  
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2. Kopie paspoort en kopieën diploma’s (inclusief cijferlijst) en 
relevante certificaten 
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3. Motivatie voor het docentschap en het vak. Visie op 
onderwijs. 

 
Beschrijf wat jou heeft gemotiveerd om docent te worden en waarom je juist voor dit schooltype en 
schoolvak hebt gekozen.  
 
Beschrijf vervolgens wat je belangrijk vindt in het onderwijs en het docentschap en waarom je dat vindt. 
Daarbij kun je bv. denken aan: 
- wat je belangrijke waarden in het onderwijs vindt  
- wat je als docent wilt bereiken en waar je voldoening uit haalt 
- hoe je met leerlingen wilt omgaan, als individuen en als groep 
- wat, hoe en waarom je ze wilt laten leren 
- hoe je met collega’s wilt samenwerken 
- hoe je jezelf als docent wilt (blijven) ontwikkelen 
 
Richtlijn omvang: ± 2 blz. 
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4. Zelfbeoordeling bekwaamheidseisen 
 
Geef m.b.v. onderstaand formulier per bekwaamheidsgebied een zelfbeoordeling en ondersteun deze met 
beschrijvingen van concrete (onderwijs)situaties en bewijsstukken. In bijlagen 3, 4 en 6 van deze 
handleiding vind je hulpmiddelen die je hierbij kunt gebruiken. 
 
Richtlijn omvang: 2 à 3 blz. per bekwaamheidsgebied (exclusief bewijsstukken) 
 

Bekwaamheidsgebied: Vakinhoudelijk 
 

Definitie vakinhoudelijke bekwaamheid: 

Vakinhoudelijk bekwaam wil zeggen dat de leraar de inhoud van zijn onderwijs beheerst. 

Kern van de vakinhoudelijke bekwaamheid: 

• De leraar ‘staat boven’ de leerstof en kan die zo samenstellen, kiezen en/of bewerken dat zijn leerlingen die 
kunnen leren. 

• De leraar kan vanuit zijn vakinhoudelijke expertise verbanden leggen met het dagelijks leven, met werk en met 
wetenschap en bijdragen aan de algemene vorming van zijn leerlingen. 

• De leraar houdt zijn vakkennis en -kunde actueel. 

Voor een beschrijving van de onderliggende vakinhoudelijke kennis en kunde, zie bijlage 1 en/of: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-148.html 

 
Zelfbeoordeling op domeinen/thema’s uit de kennisbasis van het vak:  
Dit onderdeel dat per vak verschilt wordt als aparte bijlage meegezonden bij deze handleiding.    

Zelfbeoordeling: de vakinhoudelijke bekwaamheid is overwegend aanwezig op niveau ⓪ ① ②  
 
niveau 0 = niet aanwezig 
niveau 1 = in ontwikkeling 
niveau 2 = startbekwaam: complete onderwijscyclus / als zelfstandig professional  
 
Bewijs: 
 

1. Beschrijf een concrete situatie waaruit uw vakinhoudelijke bekwaamheid blijkt. 
 

2. Onderbouwing met bewijsstukken (zie bijlage 5 en 6). Nummers bewijsstukken: 

Zelf benoemde leerpunten: 
 
 

 
 
  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-148.html
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Bekwaamheidsgebied: Vakdidactisch 
 

Definitie vakdidactische bekwaamheid: 

Vakdidactisch bekwaam wil zeggen dat de leraar de vakinhoud leerbaar maakt voor zijn leerlingen, in afstemming 
met zijn collega’s en passend bij het onderwijskundige beleid van zijn school. Hij weet die vakinhoud te vertalen in 
leerplannen of leertrajecten. 

Kern van de vakdidactische bekwaamheid: 

• De leraar brengt een duidelijke relatie aan tussen de leerdoelen, het niveau en de kenmerken van zijn 
leerlingen, de vakinhoud en de inzet van verschillende methodieken en middelen. 

• Bij de uitvoering van zijn onderwijs volgt de leraar de ontwikkeling van zijn leerlingen; hij toetst en analyseert 
regelmatig en adequaat of de leerdoelen gerealiseerd worden en hoe dat gebeurt; op basis van zijn analyse stelt 
hij zo nodig zijn onderwijs didactisch bij. 

• Zijn onderwijs gaat met de tijd mee. 

(Voor een beschrijving van de onderliggende vakdidactische kennis en kunde, zie bijlage 1 en/of: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-148.html) 

Onderliggende kennis uit de generieke kennisbasis:  

A. De school als leeromgeving  didactisch handelen van docent:  
Opvattingen over leren en leerconcepten, onderwijsconcepten, hersenen en leren, leer- en motivatieprocessen, 
begeleiden van leerprocessen, hanteren van doelen. Ontwerpen van onderwijs, toetsen en evalueren 
 
(Voor een uitwerking van de thema’s en kernconcepten uit de generieke kennisbasis (september 2017), zie bijlage 
2 en Publicaties — 10voordeleraar) 

Zelfbeoordeling: de vakdidactische bekwaamheid is overwegend aanwezig op niveau ⓪ ① ②  
 
niveau 0 = niet aanwezig 
niveau 1 = in ontwikkeling 
niveau 2 = startbekwaam: complete onderwijscyclus / als zelfstandig professional 

Bewijs: 
 

1. Beschrijf een concrete situatie waaruit uw vakdidactische bekwaamheid blijkt. 
 

2. Onderbouwing met bewijsstukken (zie bijlage 6). Nummers bewijsstukken: 

Zelf benoemde leerpunten: 
 
 

 
  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-148.html
https://10voordeleraar.nl/publicaties
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Bekwaamheidsgebied: Pedagogisch 
 

Definitie pedagogische bekwaamheid: 

Pedagogische bekwaamheid wil zeggen dat de leraar op een professionele, ontwikkelingsgerichte werkwijze en in 
samenwerking met zijn collega´s een veilig, ondersteunend en stimulerend leerklimaat voor zijn leerlingen kan 
realiseren. 
Kern van de pedagogische bekwaamheid: 

• De leraar volgt de ontwikkeling van zijn leerlingen in hun leren en gedrag en stemt daarop zijn handelen af. 
• De leraar draagt bij aan de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van zijn leerlingen. 
• De leraar kan zijn pedagogisch handelen afstemmen met zijn collega´s en met anderen die voor de 

ontwikkeling van de leerling verantwoordelijk zijn. Deze uitspraak heeft een brede betekenis en impliceert ook 
de bijdrage van de leraar aan burgerschapsvorming en de ontwikkeling van de leerling tot een zelfstandige en 
verantwoordelijke volwassene. 

• In de context van het beroepsgerichte onderwijs gaat het hier ook om de begeleiding van de leerling bij zijn 
oriëntatie op beroepen en het ontwikkelen van beroepsidentiteit. 

• Ook in pedagogische zin blijft zijn onderwijs van deze tijd. 
 
(Voor een beschrijving van de onderliggende pedagogische kennis en kunde, zie bijlage 1 en/of: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-148.html) 

Onderliggende kennis uit de generieke kennisbasis:  

B. De school als onderwijs-pedagogische omgeving  pedagogisch handelen van docent:  
School in de pluriforme maatschappij, pedagogische functie van de school, pedagogisch klimaat in school en klas, 
leerlingbegeleiding, ontwikkelingstheorieën. 
 
(Voor een uitwerking van de domeinen en kernconcepten uit de generieke kennisbasis (september 2017), zie 
bijlage 2 en Publicaties — 10voordeleraar) 

Zelfbeoordeling: de pedagogische bekwaamheid is overwegend aanwezig op niveau ⓪ ① ②  
 
niveau 0 = niet aanwezig 
niveau 1 = in ontwikkeling 
niveau 2 = startbekwaam: complete onderwijscyclus / als zelfstandig professional 
Bewijs: 
 

1. Beschrijf een concrete situatie waaruit uw pedagogische bekwaamheid blijkt. 
 

2. Onderbouwing met bewijsstukken (zie bijlage 6). Nummers bewijsstukken: 

Zelf benoemde leerpunten: 
 
 

 
  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-148.html
https://10voordeleraar.nl/publicaties
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Professionele bekwaamheid 
 

Definitie professionele bekwaamheid: 

Een professionele leraar heeft aangetoond dat hij met zijn vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis 
en kunde zijn werk als leraar en als deelnemer aan de professionele onderwijsgemeenschap die hij samen met zijn 
collega’s vormt, kan verrichten op een professioneel doelmatige en verantwoorde wijze. 

Kern van de professionele bekwaamheid: 

• De leraar kan zijn eigen onderwijs vormgeven, afstemmen op het niveau en de kenmerken van zijn leerlingen, 
uitvoeren, evalueren en bijstellen. 

• De leraar kan samenwerken met collega’s in - en waar relevant ook buiten - de eigen instelling en zijn 
professionele handelen waar nodig afstemmen met hen. 

• De leraar kan bijdragen leveren aan onderwijskundige ontwikkelingen door het raadplegen van bronnen, het 
inbrengen van informatie en kritische bijdragen aan oordeelsvorming en het oplossen van praktijkproblemen. 

• De leraar kan meewerken aan praktijkgericht onderzoek ten behoeve van onderwijsontwikkelingen en gebruik 
maken van nieuwe kennis en inzichten uit onderzoek die praktijkgericht zijn uitgewerkt en beproefd. 

• De leraar kan zijn professionele handelen uitleggen en verantwoorden 

• De leraar kan zelfstandig vormgeven aan zijn professionele ontwikkeling. 

Onderliggende kennis uit de generieke kennisbasis:  

C. De leraar als professional  professioneel handelen van de docent: 
Ontwikkelingen in het onderwijs, werken in schoolorganisaties, persoonlijke professionele ontwikkeling, 
onderzoekend vermogen, professionele identiteit, ict-vaardigheden in de onderwijscontext. 

Voor een uitwerking van de domeinen en kernconcepten uit de Generieke Kennisbasis (september 2017), zie 
bijlage 2 en  Publicaties — 10voordeleraar 

Zelfbeoordeling: de professionele bekwaamheid is overwegend aanwezig op niveau ⓪ ① ②  
 
niveau 0 = niet aanwezig 
niveau 1 = in ontwikkeling 
niveau 2 = startbekwaam: complete onderwijscyclus / als zelfstandig professional 

Bewijs: 
1. Beschrijf een concrete situatie waaruit uw professionele bekwaamheid blijkt. 

 
2. Onderbouwing met bewijsstukken (zie bijlage 6). Nummers bewijsstukken: 

Zelf benoemde leerpunten: 
 
 

 
 
 

  

https://10voordeleraar.nl/publicaties
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5. Zelfbeoordeling kennisbasis schoolvak 
 
 
Bij dit format hoort een zelfbeoordelingsformulier m.b.t. de kennisbasis van het schoolvak waarvoor je de 
bevoegdheid wilt halen. Geef in dit zelfbeoordelingsformulier aan welke kennis je reeds bezit en hoe je die 
kennis hebt verworven. In de laatste kolom verwijs je naar in het portfolio aanwezige bewijsstuk(ken) 
waaruit dat blijkt. Neem het formulier op in je portfolio. In bijlage 5 van deze handleiding vind je 
hulpaanwijzingen die je hierbij kunt gebruiken. 
 
Op de site https://10voordeleraar.nl/kennisbases/publicaties kun je een volledige beschrijving van de 
kennisbasis voor jouw schoolvak vinden, deze kan je helpen om een inschatting te maken van het vereiste 
niveau. Je kunt hier ook een voorbeeldtoets maken (voor alle vakken behalve Techniek en Spaans). 
 
 
  

https://10voordeleraar.nl/kennisbases/publicaties
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6. Onderzoekend vermogen 
 
 
Het onderzoekend vermogen van een startbekwaam docent valt onder het professionele 
bekwaamheidsgebied. Daarbij gaat het er enerzijds om dat je onderzoeksvaardigheden bezit op minimaal 
bachelor niveau en anderzijds dat je in staat bent om die in te zetten t.b.v. praktijkonderzoek in je eigen 
onderwijspraktijk. 
 
Als je binnen een geaccrediteerde hbo of wo-opleiding onderzoek hebt uitgevoerd kun je tijdens het 
geschiktheidsonderzoek aantonen te beschikken over onderzoeksvaardigheden op (minimaal) bachelor 
niveau door een korte beschrijving van het eerder gedane onderzoek op te nemen in je portfolio.  
 
Mogelijk kun je daarnaast ook beschrijven hoe je je onderzoekend vermogen hebt ingezet in je (eerdere of 
huidige) onderwijspraktijk. Dat kan bijvoorbeeld door te beschrijven hoe je een bepaalde vraag die bij jezelf 
en/of op jouw school leefde hebt onderzocht in zowel de literatuur als je eigen onderwijspraktijk en hoe je 
op basis van de resultaten (al dan niet samen met anderen) een interventie hebt gedaan en het effect 
daarvan hebt geëvalueerd. Maak in je beschrijving duidelijk hoe je daarbij onderstaande onderzoeksfases 
hebt doorlopen: 

1. oriëntatie  
2. verkenning in de literatuur en in je eigen onderwijspraktijk 
3. ontwerp van een interventie of product 
4. uitvoering en evaluatie 

 
Illustreer je beschrijving met bewijsstukken (bv. een overzicht van onderzoeksresultaten, een presentatie 
aan collega’s of andere belanghebbende of een onderzoeksverslag). 
 
NB: Als je geen voorbeeld van een compleet praktijkonderzoek hebt, kunt je evt. ook gebruik maken van 

verschillende voorbeelden bij de verschillende stappen of niet alle stappen beschrijven.  
 
Richtlijn omvang: 1 à 2 blz. (exclusief bewijsstukken) 
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7. Input vanuit je school 
 
 
Laat zien hoe verschillende personen die op je school met jou te maken hebben jou als docent zien. Dat 
kun je bv. doen door de antwoorden op onderstaande feedbackvragen op te nemen in je portfolio. 
Uiteraard kun je (daarnaast) ook andere bewijsstukken gebruiken.  
 
 
Vragen voor je leidinggevende / teamleider / vakgroepvoorzitter, je kunt denken aan: 

- Wat heeft deze (beginnende) collega goed in de vingers m.b.t. de pedagogische, de didactische en de 
vakinhoudelijke bekwaamheidseisen   

- Wat zijn wat jou betreft de ontwikkelpunten voor deze collega? 
- Wat vind jij van het professioneel handelen van deze collega?  
- Wat hoor jij van anderen over deze collega, zowel positief als nog te ontwikkelen?  
- Heeft deze collega volgens jou voldoende potentieel om zich in een onderwijsorganisatie te kunnen 

door ontwikkelen? Licht je antwoord toe. 
- Wat wil je verder graag wil vermelden m.b.t. deze collega. 

 
Werkbegeleider/ docentcoach, de persoon die de docent in opleiding een aantal keren aan het werk gezien 
heeft, je kunt denken aan: 

- Welke ontwikkelingen heb je bij deze (beginnende) collega gezien m.b.t. didactisch, pedagogisch en 
professioneel handelen en m.b.t. inhoud van het schoolvak?  

- Hoe beoordeel jij het lerend vermogen van deze collega? Licht je antwoord toe. 
- Hoe is de sfeer in de klassen die deze collega les geeft en hoe gaat deze daarmee om? Zijn dit 

‘moeilijke’ of ‘makkelijke’ klassen? 
- Welke begeleiding denk jij dat deze collega nodig heeft? 
- Wat wil je verder graag wil vermelden m.b.t. deze collega 

NB:  Je kunt je begeleider/coach ook vragen om een door jou gegeven les te observeren en daarvan 
verslag te doen, bijvoorbeeld met behulp van het ICALT-lesobservatieformulier of een ander 
instrument voor lesobservatie.  

 
Leerlingen 
Neem een of meerdere leerling-enquêtes af en reflecteer op de uitkomsten (bv. met een reflectietool). 
Maak ook duidelijk wat je op basis hiervan hebt gedaan of gaat doen en welke theorie je daarbij kunt 
gebruiken.  

 
Richtlijn omvang: ½ blz. (exclusief bewijsstukken) 
 
 

 
  

https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/assessment-ia/zij-instroom-geschiktheidsonderzoek/#het-geschiktheidsonderzoek
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8. Voorbereiding en uitvoering van een les op beeldmateriaal 
 
Onderdeel van het portfolio is een video opname van een les, een compilatie van max 15 minuten. Zorg 
voor een goede beeld- en geluidskwaliteit! 
 
Gebruik filmfragmenten die laten zien wie jij als docent bent, waar je voor staat en hoe je in je lespraktijk 
functioneert. De fragmenten zijn to-the-point en laten verschillende facetten van het docentschap naar 
voren komen. Denk daarbij bv. aan je gedrag in de verschillende door Slooter (2018)1 beschreven 
docentrollen: gastheer, presentator, didacticus, pedagoog, afsluiter en evt. ook coach. Denk ook aan 
verschillende didactische strategieën, bv. activerende didactiek, samenwerkend leren en differentiatie.   
 
 
Het beeldmateriaal bevat in ieder geval fragmenten van: 

• Het begin (de opstart) en de afsluiting van de les 
• Uitleg van of een onderwijsleergesprek over (nieuwe) theorie 
• Instructie op een opdracht of fase van zelfwerkzaamheid 
• De inzet van verschillende werkvormen 
• Interactie met de leerlingen in de klas 
 
 
Voeg in het portfolio je lesvoorbereiding van de betreffende les met daarin een tijdspad toe. Neem ook een 
verantwoording op waarin je onderstaande vragen beantwoord: 

• Wat is het leerdoel voor de leerlingen? 
• Welke vakinhoudelijke en vakdidactische keuzes heb je gemaakt en waarom juist deze? 
• Hoe sluit je aan bij het niveau en de interesse / motivatie van je leerlingen? 
• Welke werkvormen zet je in? Waarom heb je voor deze werkvormen gekozen? 
• Wat is bij deze les je eigen leerdoel (als docent)? 
• Reflectie op de les:  

- Is het leerdoel door de leerlingen bereikt? Hoe heb je dit gecontroleerd?  
- Wat ging goed en waarom?  
- Wat vond je minder goed gaan? Hoe ga je dat de volgende keer anders doen?  
- Wat heb je van deze les geleerd m.b.t. je eigen leerdoel als docent?  
- Wat vind je evt. verder nog van belang om te vermelden? 

 
Het is handig om gebruik te maken van het lesvoorbereidingsformulier. Bijvoorbeeld een formulier volgens 
het Didactische Analyse-model of een formulier dat op jouw school vaker gebruikt wordt. 

  

 
1 Slooter, M. (2018). De zes rollen van de leraar. Huizen: Uitgeverij Pica. 
 
 

https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/assessment-ia/zij-instroom-geschiktheidsonderzoek/#het-geschiktheidsonderzoek


Hogeschool Utrecht, Bureau Assessment & Validering  22 

 

 

9. Bronnenlijst 
 
Een lijst met alle bronnen die je bij het samenstellen van dit portfolio hebt gebruikt. Naast boeken, artikelen 
of websites kan dat ook materiaal bij cursussen of trainingen die je hebt gevolgd betreffen of experts die je 
hebt geraadpleegd. Vermeld alleen bronnen die je daadwerkelijk hebt gebruikt in situaties in je 
onderwijspraktijk die je in dit portfolio hebt beschreven.  
 
Zorg dat de bronvermeldingen en je bronnenlijst voldoen aan de APA-regels voor literatuurverwijzing. Zie 
bv. https://bibliotheek.hu.nl/hulp-en-ondersteuning/bronvermelding/ 
 
 
 
  

https://bibliotheek.hu.nl/hulp-en-ondersteuning/bronvermelding/
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Bijlage 1: De herijkte bekwaamheidseisen voor de leraar vo/bve 
 
Deze bijlage bevat een volledige beschrijving van de bekwaamheidseisen voor de leraar voortgezet 
onderwijs en de docent educatie en beroepsonderwijs.2  

 
 
BEKWAAMHEID EN KWALIFICATIE (professionele bekwaamheid) 
 
Definitie 
 
Een bekwame leraar is een leraar die heeft aangetoond dat hij met zijn vakinhoudelijke, vakdidactische en 
pedagogische kennis en kunde zijn werk als leraar en als deelnemer aan de professionele 
onderwijsgemeenschap die hij samen met zijn collega’s vormt, kan verrichten op een professioneel 
doelmatige en verantwoorde wijze. Voor de leraar voortgezet onderwijs en de docent educatie en 
beroepsonderwijs gelden de eisen die gesteld worden aan het bachelor- niveau van kwalificatie. Dit houdt 
in dat hij gevorderde kennis en kunde heeft binnen zijn vakgebied, de vakdidactiek daarvan en 
pedagogische theorieën en methodieken die relevant zijn voor zijn onderwijs. Op basis daarvan en 
ondersteund door gespecialiseerde handboeken en onderwijsmethodes kan hij: 
 
> Zijn eigen onderwijs vormgeven, afstemmen op het niveau en de kenmerken van zijn leerlingen, 

uitvoeren, evalueren en bijstellen. 
> Samenwerken met collega’s in - en waar relevant ook buiten - de eigen instelling en zijn professionele 

handelen waar nodig afstemmen met hen. 
> Bijdragen leveren aan onderwijskundige ontwikkelingen door het raadplegen van bronnen, het 

inbrengen van informatie en kritische bijdragen aan oordeelsvorming en het oplossen van 
praktijkproblemen. 

> Meewerken aan praktijkgericht onderzoek ten behoeve van onderwijsontwikkelingen en gebruik maken 
van nieuwe kennis en inzichten uit onderzoek die praktijkgericht zijn uitgewerkt en beproefd. 

> Zijn professionele handelen uitleggen en verantwoorden. 
> Zelfstandig vormgeven aan zijn professionele ontwikkeling. 
 
 
VAKINHOUDELIJKE BEKWAAMHEID 
 
Definitie 
 
Vakinhoudelijk bekwaam wil zeggen dat de leraar de inhoud van zijn onderwijs beheerst. Hij ‘staat boven’ 
de leerstof en kan die zo samenstellen, kiezen en/of bewerken dat zijn leerlingen die kunnen leren. 
 
De leraar kan vanuit zijn vakinhoudelijke expertise verbanden leggen met het dagelijks leven, met werk en 
met wetenschap en bijdragen aan de algemene vorming van zijn leerlingen. Hij houdt zijn vakkennis en -
kunde actueel. Om vakinhoudelijk bekwaam te zijn moet de leraar ten minste het volgende in algemene 
termen weten en kunnen: 
 

 
2 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-148.html 
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> De leraar beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent de theoretische en praktische 
achtergronden van zijn vak. Hij kan de leerstof op een begrijpelijke en aansprekende manier samenstellen, uitleggen en 
demonstreren hoe ermee gewerkt moet worden. In de context van het beroepsgerichte onderwijs houdt dit in dat de beheersing 
van de leerstof ook gericht is op de beroepspraktijk en de verbinding van de theorie aan de (beroeps-)praktijk. 

> De leraar kent de relatie van de leerstof voor zijn vak met de kerndoelen, eindtermen en eindexamenprogramma’s. In de context 
van het beroepsgerichte onderwijs houdt dit in dat hij actuele kennis heeft van beroepen in de branche(-s) waarvoor hij opleidt en 
verband kan leggen tussen de leerstof en de kwalificatiedossiers van die branche(-s). 

> De leraar overziet de opbouw van het curriculum van zijn vak, de plaats van zijn vak in het curriculum van de opleiding en de 
doorlopende leerlijnen. Hij weet hoe zijn onderwijs voortbouwt op het voorgaande onderwijs en voorbereidt op vervolgonderwijs 
(zoals middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, andere vervolgopleidingen) of de beroepspraktijk. De leraar kent 
de samenhang tussen de verschillende verwante vakken, leergebieden en lesprogramma’s. Hij kan vanuit zijn inhoudelijke 
expertise in samenwerking met zijn collega´s en de omgeving van de school bijdragen aan de breedte, de samenhang en de 
actualiteit van het curriculum van zijn school. 

 In de context van het beroepsgerichte onderwijs houdt dit ook in dat hij in staat is tot het onderhouden en benutten van contacten 
met het beroepenveld waarvoor hij opleidt. 

> De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de leerstof voor dat deel van het curriculum waarin hij werkt, namelijk één 
of meer van de verschillende leerwegen van het vmbo, het praktijkonderwijs, de onderbouw havo/vwo of de verschillende typen 
en niveaus van de educatie en het beroepsonderwijs. 

> De leraar weet dat zijn leerlingen de leerstof op verschillende manieren kunnen opvatten, interpreteren en leren. Hij kan zijn 
onderwijs afstemmen op die verschillen tussen leerlingen. De leraar kan zijn leerlingen duidelijk maken wat de relevantie is van de 
leerstof voor beroepspraktijk en vervolgonderwijs. Hij kan daarbij vanuit zijn vakinhoudelijke expertise verbanden leggen met het 
dagelijks leven, met werk en met wetenschap en zo bijdragen aan de algemene vorming van zijn leerlingen. 

 
 
 
VAKDIDACTISCHE BEKWAAMHEID 
 
Definitie 
 
Vakdidactisch bekwaam wil zeggen dat de leraar de vakinhoud leerbaar maakt voor zijn leerlingen, in 
afstemming met zijn collega’s en passend bij het onderwijskundige beleid van zijn school. Hij weet die 
vakinhoud te vertalen in leerplannen of leertrajecten. Hij doet dit op een professionele, 
ontwikkelingsgerichte werkwijze, waarin de volgende handelingselementen herkenbaar zijn: 
> Hij brengt een duidelijke relatie aan tussen de leerdoelen, het niveau en de kenmerken van zijn 

leerlingen, de vakinhoud en de inzet van de verschillende methodieken en middelen. 
> Bij de uitvoering van zijn onderwijs volgt hij de ontwikkeling van zijn leerlingen; hij toetst en analyseert 

regelmatig en adequaat of de leerdoelen gerealiseerd worden en hoe dat gebeurt; op basis van zijn 
analyse stelt hij zo nodig zijn onderwijs didactisch bij. 

> Zijn onderwijs gaat met de tijd mee. 
 

De onderliggende kennis en kunde geldt voor alle leraren, maar hebben een specifieke betekenis 
in de context van het onderwijs in een bepaald vak of leergebied en binnen de sector en het type 
onderwijs waar de leraar werkt. 
 
Vakdidactisch bekwaam, kennis 
 
De leraar kan onderwijs voorbereiden: 
 
> De leraar heeft kennis van verschillende leer- en onderwijstheorieën die voor zijn onderwijspraktijk relevant zijn en kan die 

herkennen in het leren van zijn leerlingen. In de context van het beroepsgerichte onderwijs houdt dit onder andere in dat hij zich 
verdiept in de theoretische en praktische aspecten van leren op de werkplek. 
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> De leraar kent verschillende methodes (onder meer methodes ten behoeve van beroepsgericht onderwijs) en criteria waarmee hij 
de bruikbaarheid van de methodes voor zijn leerlingen kan vaststellen. Hij kent verschillende manieren om binnen een methode te 
differentiëren en recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. Hij kan de methode aanvullen en verrijken. 

> De leraar weet hoe een leerplan in elkaar zit en kent de criteria waaraan een goed leerplan moet voldoen (onder meer in het 
kader van beroepsgericht onderwijs). 

> De leraar heeft kennis van digitale leermaterialen en -middelen. Hij kent de technische en pedagogisch-didactische mogelijkheden 
en beperkingen daarvan. 

> De leraar kent verschillende didactische leer- en werkvormen (onder meer ten behoeve van het beroepsgerichte onderwijs) en de 
psychologische achtergrond daarvan. Hij kent criteria waarmee de bruikbaarheid daarvan voor zijn leerlingen kan worden 
vastgesteld. 

> De leraar kent verschillende doelen van evalueren en toetsen. Hij kent verschillende, bij deze doelen passende vormen van 
observeren, toetsen en examineren. Hij kan toetsen ontwikkelen, toetsresultaten beoordelen, analyseren en interpreteren en de 
kwaliteit van toetsen en examens beoordelen. Hij kan bruikbare en betrouwbare voortgangsinformatie verzamelen en analyseren 
en op grond daarvan zijn onderwijs waar nodig bijstellen. 

> De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de vakdidactiek ten behoeve van het type onderwijs en het deel van het 
curriculum waarin hij werkzaam is. In de context van het beroepsgerichte onderwijs houdt dit in dat hij zich verdiept heeft in 
didactiek ten behoeve van beroepsgericht onderwijs, de vormgeving en begeleiding van het leren op de werkplek en op de 
samenwerking met het beroepenveld en met praktijkbegeleiders bij het begeleiden van dit leren. 

 
Vakdidactisch bekwaam, kunde 
 
De leraar kan onderwijs voorbereiden: 
 
> Doelen stellen, leerstof selecteren en ordenen. 

> Samenhangende lessen uitwerken met passende werkvormen, materialen en media, afgestemd op het niveau en de kenmerken 
van zijn leerlingen. In de context van het beroepsgerichte onderwijs houdt dit in dat hij onderwijs kan vormgeven gericht op de 
beroepspraktijk. 

> Passende en betrouwbare toetsen kiezen, maken of samenstellen. 
 
De leraar kan onderwijs uitvoeren en het leren organiseren: 
 
> Een adequaat klassenmanagement realiseren en leiding en begeleiding geven aan groepen leerlingen buiten de context van klas 

of les. 

> Aan leerlingen de verwachtingen en leerdoelen duidelijk maken en leerlingen motiveren om deze te halen. 

> De leerstof aan zijn leerlingen begrijpelijk en aansprekend uitleggen, voordoen hoe ermee gewerkt moet worden en daarbij 
inspelen op de taalbeheersing en taalontwikkeling van zijn leerlingen. 

> Doelmatig gebruik maken van beschikbare digitale leermaterialen en –middelen. 

> De leerlingen met gerichte activiteiten de leerstof laten verwerken, daarbij variatie aanbrengen en bij instructie en verwerking en 
een gerichte inzet van loopbaan oriëntatie en begeleiding, differentiëren naar niveau en kenmerken van zijn leerlingen. 

> De leerling begeleiden bij die verwerking, stimulerende vragen stellen en opbouwende gerichte feedback geven op taak en 
aanpak. 

> Samenwerking, zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid stimuleren. De leraar kan onderwijs evalueren en ontwikkelen: 
> De voortgang volgen, de resultaten toetsen, analyseren en beoordelen. 
> Feedback vragen van leerlingen en deze feedback tezamen met zijn eigen analyse van de voortgang gebruiken voor een gericht 

vervolg van het onderwijsleerproces. 

> Leerproblemen signaleren en indien nodig met hulp van collega’s oplossingen zoeken of doorverwijzen. 

> Advies vragen aan collega’s of andere deskundigen; hij weet wanneer en hoe hij advies kan geven. (Hierbij kan de leraar gebruik 
maken van methodieken voor professionele consultatie en leren zoals supervisie en intervisie.) 

> Zijn didactische aanpak en handelen evalueren, analyseren, bijstellen en ontwikkelen. 

> Bijdragen aan pedagogisch-didactische evaluaties in zijn school en deze in afstemming met zijn collega’s gebruiken bij de 
onderwijsontwikkeling in zijn school. 

> De inhoud en de didactische aanpak van zijn onderwijs uitleggen en verantwoorden. 

> Kritisch reflecteren op zijn eigen pedagogisch-didactisch handelen. 
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PEDAGOGISCHE BEKWAAMHEID 
 
Definitie 
 
Pedagogische bekwaamheid wil zeggen dat de leraar op een professionele, ontwikkelingsgerichte 
werkwijze en in samenwerking met zijn collega´s een veilig, ondersteunend en stimulerend leerklimaat voor 
zijn leerlingen kan realiseren. Hij volgt de ontwikkeling van zijn leerlingen in hun leren en gedrag en stemt 
daarop zijn handelen af. Hij draagt bij aan de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van zijn leerlingen. 
Hij kan zijn pedagogisch handelen afstemmen met zijn collega´s en met anderen die voor de ontwikkeling 
van de leerling verantwoordelijk zijn. Deze uitspraak heeft een brede betekenis en impliceert ook de 
bijdrage van de leraar aan burgerschapsvorming en de ontwikkeling van de leerling tot een zelfstandige en 
verantwoordelijke volwassene. 
In de context van het beroepsgerichte onderwijs gaat het hier ook om de begeleiding van de leerling bij zijn 
oriëntatie op beroepen en het ontwikkelen van beroepsidentiteit. Ook in pedagogische zin blijft zijn 
onderwijs van deze tijd. 
 
De onderstaande eisen gelden voor alle leraren, maar hebben een specifieke betekenis in de context van 
het onderwijs in een bepaald vak of leergebied en binnen de sector en het type onderwijs waar de leraar 
werkt. De volgorde van de eisen drukt geen rangorde uit, noch een gewenste opeenvolging van 
handelingen. 

 
Pedagogisch bekwaam, kennis 
 
> Hij heeft kennis van ontwikkelingstheorieën en de gedragswetenschappelijke theorie die voor zijn onderwijspraktijk relevant zijn 

(bijvoorbeeld elementen uit de sociale psychologie en de communicatietheorie) en kan die betrekken op zijn pedagogisch 
handelen. In de context van het beroepsgerichte onderwijs houdt dit onder andere in dat hij zich verdiept in de theoretische en 
praktische aspecten van het leren functioneren in een beroep en de ontwikkeling van beroepsidentiteit. 

> Hij heeft kennis van agogische en pedagogische theorieën en methodieken, die voor zijn onderwijspraktijk relevant zijn en kan die 
betrekken op zijn pedagogisch handelen. 

> Hij heeft kennis van veelvoorkomende ontwikkelings- en gedragsproblemen en -stoornissen. 

> Hij weet hoe hij zicht kan krijgen op de leefwereld van zijn leerlingen en hun sociaal-culturele achtergrond. Hij weet hoe hij 
daarmee rekening kan houden in zijn onderwijs. 

> Hij heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de pedagogiek van het type onderwijs en het deel van het curriculum waarin hij 
werkzaam is. 

 
Pedagogisch bekwaam, kunde 
 
> Hij kan groepsprocessen sturen en begeleiden. 

> Hij kan vertrouwen wekken bij zijn leerlingen en een veilig pedagogisch klimaat scheppen. 

> Hij kan ruimte scheppen voor leren, inclusief het maken van vergissingen en fouten. 

> Hij kan verwachtingen duidelijk maken en eisen stellen aan leerlingen. 

> Hij kan het zelfvertrouwen van leerlingen stimuleren, hen aanmoedigen en motiveren (onder meer in het kader van 
loopbaanoriëntatie en –begeleiding). 

> Hij heeft oog voor de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van zijn leerlingen en doet daar recht aan. In de context van het 
beroepsgerichte onderwijs gaat het hier ook om de begeleiding van de leerling bij het ontwikkelen van beroepsidentiteit. 

> Hij kan ontwikkelings-, gedragsproblemen en -stoornissen signaleren en indien nodig met hulp van collega’s oplossingen zoeken 
of doorverwijzen. 

> Hij kan zijn onderwijs en zijn pedagogische omgang met zijn leerlingen uitleggen en verantwoorden. 

> Hij kan zijn pedagogisch handelen afstemmen met anderen die vanuit hun professionele verantwoordelijkheid bij de leerling 
betrokken zijn, zoals begeleiders van het leren op de werkplek en (indien de leerling nog niet volwassen is) ouders. 

> Hij is in staat tot kritische reflectie op zichzelf in de pedagogische relatie. 
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Bijlage 2: De generieke kennisbasis voor de leraar vo/bve 
 
Deze bijlage bevat een overzicht van de inhoud van de generieke kennisbasis (september 2017). Voor een 
uitwerking van de domeinen en kernconcepten, zie https://kennisbases.10voordeleraar.nl/pdf/kennisbasis-
bachelor-generiek.pdf  
 
NB: De generieke kennisbasis is ingedeeld in domeinen die passen bij de bekwaamheidsgebieden (zie 
bijlage 1). Ze geeft daarmee een nadere specificering van concepten waaraan te denken valt bij de  daarbij 
benoemde onderliggende kennis. 
 

 
  

https://kennisbases.10voordeleraar.nl/pdf/kennisbasis-bachelor-generiek.pdf
https://kennisbases.10voordeleraar.nl/pdf/kennisbasis-bachelor-generiek.pdf
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Bijlage 3: Aanwijzingen bij het invullen van de zelfbeoordeling bekwaamheidseisen 
 
 
Bekwaamheidsgebied: Pedagogisch  
als voorbeeld – tijdens de portfoliobegeleidingsbijeenkomst kun je ook een of meerdere concrete voorbeelden van oud-
kandidaten inzien 
 

Definitie pedagogische bekwaamheid: 

Pedagogische bekwaamheid wil zeggen dat de leraar op een 
professionele, ontwikkelingsgerichte werkwijze en in 
samenwerking met zijn collega´s een veilig, ondersteunend en 
stimulerend leerklimaat voor zijn leerlingen kan realiseren. 
Kern van de pedagogische bekwaamheid: 

• De leraar volgt de ontwikkeling van zijn leerlingen in 
hun leren en gedrag en stemt daarop zijn handelen 
af. 

• De leraar draagt bij aan de sociaal-emotionele en morele 
ontwikkeling van zijn leerlingen. 

• De leraar kan zijn pedagogisch handelen afstemmen met zijn 
collega´s en met anderen die voor de ontwikkeling van de 
leerling verantwoordelijk zijn. Deze uitspraak heeft een brede 
betekenis en impliceert ook de bijdrage van de leraar aan 
burgerschapsvorming en de ontwikkeling van de leerling tot 
een zelfstandige en verantwoordelijke volwassene. 

• In de context van het beroepsgerichte onderwijs gaat het 
hier ook om de begeleiding van de leerling bij zijn oriëntatie 
op beroepen en het ontwikkelen van beroepsidentiteit. 

• Ook in pedagogische zin blijft zijn onderwijs van deze tijd. 
 
(Voor een beschrijving van de onderliggende pedagogische 
kennis en kunde, zie: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-148.html) 
Onderliggende kennis uit de generieke kennisbasis:  

B. De school als onderwijs-pedagogische omgeving  
pedagogisch handelen van docent: School in de pluriforme 
maatschappij, pedagogische functie van de school, 
pedagogisch klimaat in school en klas, leerlingbegeleiding, 
ontwikkelingstheorieën. 
 
(Voor een uitwerking van de domeinen en kernconcepten uit de 
generieke kennisbasis september 2017), zie 
www.10voordeleraar.nl kennisbasis generiek) 

Zelfbeoordeling: de pedagogische bekwaamheid is overwegend 
aanwezig op niveau ⓪ ① ②  
 
niveau 0 = niet aanwezig 
niveau 1 = in ontwikkeling 
niveau 2 = startbekwaam: complete onderwijscyclus / als 
zelfstandig professional 
Bewijs: 
 

3. Beschrijf een concrete situatie waaruit uw 
pedagogische bekwaamheid blijkt. 
 

4. Onderbouwing met bewijsmateriaal (zie 
Handleiding Geschiktheidsonderzoek voor eisen 
aan bewijsmateriaal). Nummers bewijsmateriaal: 

 
 

Zelf benoemde leerpunten: 
 
 

 
  

Formele beschrijving van de bekwaamheid. 

Hier gaat het bij deze bekwaamheid vooral om. Zie bijlage 1 voor 
een beschrijving van onderliggende kunde en kennis, die je op 
mag vatten als voorbeelden.  

Omcirkel het niveau waarop je jezelf inschat. Niveau 0 betekent 
geen ervaring mee, niveau 2 is eindniveau van de lerarenopleiding. 

Een professioneel docent baseert het eigen handelen op kennis 
over deze thema’s. Laat dat ook zien in de concrete situatie die je 
onder ‘bewijs’ beschrijft.  Leg daarbij een koppeling tussen je 
kennis en je handelen. Zie bijlage 2 voor een beschrijving van de 
generieke kennisbasis, waaruit je hierbij kunt putten. 
 

Beschrijvend:  
- Het gaat om jouw rol en jouw handelen met jouw doelgroep. 

Schrijf niet in algemeenheden, maar beschrijf de specifieke 
situatie en concreet gedrag. Beschrijf ook het effect van je 
handelen. De STARR methode kan een hulpmiddel zijn om 
concreter te zijn in je beschrijving (zie bijlage 4) 

- Geef ook een verantwoording voor je handelen (waarom heb je 
zo gehandeld) vanuit relevante kennis en een reflectie (wat ging 
goed, wat minder, wat wil je evt. een volgende keer anders doen) 

- Zorg voor een korte beschrijving, die focust op wat je er m.b.t. dit 
bekwaamheidsgebied mee aan wilt tonen. 

Onderbouwd: 
- Voeg bewijsmateriaal toe  (zie criteria bewijsmateriaal in bijlage 

6). Beperk je tot 2 à 3 bewijsstukken per bekwaamheidsgebied. 
- Zorg dat het bewijsmateriaal ook echt iets over jouw 

bekwaamheid laat zien en dat duidelijk is wat je er mee aan wil 
tonen. 

     
 Wat wil je zelf m.b.t. dit bekwaamheidsgebied (nog) leren 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-148.html
https://www.10voordeleraar.nl/documents/kennisbases_2017_tweedegraads/Kennisbasis%20Generiek%20-%20pdf-versie%20november%202017.pdf
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Bijlage 4: STARR-methode 
 

In je portfolio moet je op concrete wijze beschrijven in hoeverre je de bekwaamheden hebt verworven. 
Daarvoor kun je de STARR methode gebruiken. Het gaat hierbij zowel om de situaties als om de manier 
waarop je deze situaties beschrijft. 
 
 

 
STARR methode 

 
S 

Situatie 
Beschrijf de situatie 
Hulpvragen hierbij kunnen zijn: Wat was de situatie? Wat gebeurde er? Wie waren erbij betrokken? Waar speelde 
de situatie zich af? Wanneer speelde de situatie zich af? 

 
 
T 

Taak 
Beschrijf jouw rol / taak in deze situatie 
Hulpvragen kunnen zijn: Wat was je taak? Wat waren de taken van anderen? Wat werd er van je verwacht? Wat 
wilde je bereiken? Wat verwachtte jezelf van de situatie? Wat vond je dat je moest doen? Welke kennis (op 
pedagogisch-didactisch gebied of m.b.t. je schoolvak) hierover kon je inzetten?  

 
 
A 

Actie 
Beschrijf wat je hebt gedaan / hoe je hebt gehandeld 
Hulpvragen kunnen zijn: Wat heb je precies gedaan? Hoe was je aanpak? Waarom heb je het juist zo gedaan? 
Hoe reageerden de anderen op je? Wat heb je vervolgens gezegd/gedaan? 

 
 
R 

Resultaat 
Beschrijf wat het resultaat van je handelen was. Heb je het resultaat bereikt dat je wilde 
bereiken? 
Hulpvragen kunnen zijn: Wat kwam eruit? Hoe is het afgelopen? Wat was het resultaat van je handelen? Wat was 
het resultaat bij anderen?  

 
 
R 

Reflectie 
Reflecteer op je handelen in deze situatie: waarom heb je dit zo aangepakt; wat ging goed 
en wat zou je een volgende keer anders doen? 
Hulpvragen kunnen zijn: Wat kun je hieruit afleiden? Kun je dit verbinden aan je kennis (op pedagogisch-
didactisch gebied of m.b.t. je schoolvak)? Welke bekwaamheid heb hiermee je laten zien? Welke bekwaamheden 
die 
je had willen laten zien, heb je niet laten zien? In hoeverre heb je je doel bereikt? Wat heb je ervan geleerd? Wat 
zou je anders doen? Welke extra kennis of ondersteuning heb je daarbij nodig? 
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Bijlage 5: Aanwijzingen bij het invullen van de zelfbeoordeling kennisbasis schoolvak 
 
 
Het zelfbeoordelingsformulier bevat de vakkennis en vaardigheden uit de kennisbasis van het schoolvak 
waarvoor je de bevoegdheid wilt halen, deze dient elke tweedegraadsdocent te beheersen. Op de site 
https://10voordeleraar.nl/kennisbases/publicaties kun je een volledige beschrijving van de kennisbasis voor 
jouw schoolvak vinden. Gebruik deze om zicht te krijgen op de kennisdomeinen en een inschatting te 
maken van het vereiste niveau. Je kunt hier ook een voorbeeldtoets maken (voor alle vakken behalve 
Techniek en Spaans). 
 
 
Bij het invullen van het zelfbeoordelingsformulier is het van belang om je zelfbeoordeling te onderbouwen 
met bewijsstukken. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan onderstaande voorbeelden.  
NB: Dit is zeker geen complete lijst, je kunt ook andere dingen gebruiken waarvan jij denkt dat ze iets 
aantonen over jouw beheersing van de domeinen uit de kennisbasis van het schoolvak. 
 
Alle vakken 
- diploma(s) van behaalde opleiding(en), liefst met cijferlijst 
- certificaten + inhoudelijke beschrijving van cursussen of andere vormen van scholing die je hebt 

genoten. Dat kunnen cursusbeschrijvingen zijn, maar mogen ook eigen beschrijvingen zijn. Voeg ook 
toe welke literatuur er werd gebruikt.    

- door jou geschreven verslag of artikel waaruit vakkennis blijkt. 
- Beschrijving van werkzaamheden die je hebt verricht waaruit blijkt welke vakkennis en vaardigheden je 

hebt toegepast 
- producten en/of (beeld)opnames die je in het kader van je werk (of in een andere setting) hebt gemaakt, 

waarin je vakkennis en/of vakvaardigheden zichtbaar zijn 
- periodeplanner en/of studiehandleiding en/of lesvoorbereiding waarin zichtbaar is welke opbouw je in de 

vakinhoud hebt aangebracht en hoe je deze hebt vertaald naar het niveau van je leerlingen 
- een beschrijving van hoe je je vakkennis actueel houdt  
- een reflectie op de voorbeeldtoets die je over de kennisbasis hebt gemaakt  
 
Specifiek voor (moderne vreemde) talen 
- door jou geschreven tekst waaruit je schrijfvaardigheid blijkt, al dan niet afkomstig uit je eerdere 

werkcontext. NB: voor Nederlands kan ook het portfolio zelf bewijskracht hebben. 
- beeld- of geluidsopname waaruit je spreekvaardigheid blijkt, al dan niet afkomstig uit je eerdere 

werkcontext. 
- beschrijving van (jeugd)literatuur die je hebt gelezen en zo mogelijk ook hoe je die hebt gebruikt in je 

lessen. 
- beschrijving van jouw verbondenheid met het land / de landen uit het betrekkende taalgebied en 

voorbeelden van jouw kennis over het betreffende land bv. historische gebeurtenissen en 
cultuuraspecten 

- beeldopname van een door jou gegeven les waarin je de doeltaal spreekt 
 
 
Exacte vakken 
- beeldopname waaruit je vakvaardigheden blijken 
- beeldopname van een door jou gegeven practicum-les 
- een voorbeelden uit je lespraktijk waaruit blijkt dat je jouw vak weet te koppelen aan andere exacte 

vakken 
 
 
  

https://10voordeleraar.nl/kennisbases/publicaties
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Bijlage 6: Bewijsmateriaal 
 
Naast het beschrijven van situaties met behulp van de STARR-methode neem je ook bewijsstukken op in 
je portfolio. De evidentie van de bewijsstukken wordt gewogen aan de hand van de volgende 
eigenschappen: 
 
• Authenticiteit 
 Authenticiteit van een bewijs wil zeggen dat je nagaat of een bewijs authentiek is (is de ervaring echt en betrouwbaar). Bewijzen 

geschreven door anderen over jou hebben een grote authentieke waarde, bijvoorbeeld feedback van je begeleider over een 
gedeelte van een les dat jij verzorgd hebt. Als je zo’n beschrijving laat ondertekenen is de authenticiteit nog groter. Ook eigen 
beschrijvingen en producten kunnen heel authentiek zijn, daarbij geld: hoe concreter, hoe beter. Assessoren kunnen doorvragen 
bij een bewijs om zo vast te stellen dat het bewijs echt is. 

 
• Actualiteitswaarde 
 Het bewijs weerspiegelt het huidige bekwaamheidsniveau: het bewijs wat je levert is recent. Het bewijs laat zien waar je je nu 

bevindt in dit bekwaamheidsgebied. Je kunt (eventueel) (nieuwe) leervragen voor een bepaald bekwaamheidsgebied toevoegen. 
 
• Relevantie 
 De mate waarin de bewijzen de meest belangrijke elementen van het bekwaamheidsgebied dekken. Hoe specifieker, hoe 

relevanter. Oftewel: laat het bewijs écht zien dat je de bekwaamheid bezit? 
 
• Kwantiteit 
 Heeft betrekking op het aantal maanden, jaren ervaring in een bepaald competentiedomein, of de hoeveelheid relevante 

trainingen en andere opleidingservaringen. 
 
• Variatie in contexten 
 Hoe groter de variatie in handelings- en opleidingscontexten, hoe groter de kans dat bekwaamheden ontwikkeld zijn. Dit wil 

zeggen dat als je bewijzen toont uit verschillende voor jou kenmerkende situaties, je beter kunt laten zien dat je je hebt ontwikkeld 
in dit bekwaamheidsgebied. 

 

Bewijskracht 
 
De bewijskracht van je materiaal kun je versterken door: 
 
• aan te geven wat je precies met dit bewijsstuk wilt bewijzen (maak een vergelijking met de betreffende bekwaamheidseis) 
• concrete situaties te beschrijven 
• te focussen op je eigen professioneel handelen en het effect daarvan op anderen 
• een verantwoording te geven: waarom heb je het juist zo gedaan? Van welke kennis en vaardigheden heb je daarbij gebruik 

gemaakt? 
• verbindingen te leggen met ervaringen van anderen en theorie 
• je bewijsstuk vergezeld te laten gaan van reflectie: bijvoorbeeld m.b.v. Korthagen, ABCDE of STARR 
• ook ervaringen, feedback en oordelen van anderen weer te geven (+ jouw reflectie daarop) 
• meerdere oordelen te laten zien 
• ook je ontwikkeling te laten zien. Dat kan bijvoorbeeld door materiaal van een of twee jaar geleden te vergelijken met heel recent 

materiaal. 
 

Jij bepaalt zelf welke bewijsstukken je opneemt. Je gaat zelf na wat je relevant vindt voor de 
bekwaamheidseisen waarop je beoordeeld gaat worden. 

 
Voorbeelden van bewijsstukken: 
 relevante diploma's / getuigschriften / certificaten (bv. van trainingen op het gebied van didactiek, pedagogiek, communicatie of 

coaching) 
 publicaties 
 producten zoals bijv. werkstukken, verslagen, schema's 
 lesplannen, verslag lesobservatie door collega of begeleider 
 eigen ontworpen toetsen 
 eigen ontworpen creatieve werkvormen 
 leerling enquêtes, feedback van collega’s, beoordeling door leidinggevende 
 audiovisueel materiaal zoals o.a. geselecteerde onderwijsfragmenten of een presentatie. Houdt de criteria hierboven genoemd in 

het achterhoofd. 
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