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Vrijstellingenbeleid van de BDB- en SBD-trajecten1  

In 2013 is in het kader van het Hoofdlijnenakkoord afgesproken dat hogescholen een Basiskwalificatie 

Didactische Bekwaamheid (BDB) en Seniorkwalificatie Didactische Bekwaamheid (SBD) zullen invoeren. 

In aansluiting hierop heeft het College van Bestuur van de HU besloten dat alle HU-docenten2 en 

onderzoekers uiterlijk in 2022 tenminste BDB-gecertificeerd dienen te zijn.3 4 

De BDB bestaat vanaf september 2015 uit drie onderdelen: de module Basiskwalificatie Examinering 

(BKE), de module Onderwijs Ontwerpen (OO) en de module Onderwijs Uitvoeren (OU).  

De onderdelen van de BDB zijn ingericht als blended cursusmaster: een mix van face-to-face instructie, 

instructie via de online leeromgeving en werkplekleren in je eigen onderwijspraktijk.5  

Op dit moment wordt binnen de HU ten aanzien van de BDB de volgende vrijstelling toegepast:   

- docenten met een aanstelling < 0,2 fte zijn vrijgesteld voor de onderdelen Onderwijs Ontwerpen 

en Onderwijs Uitvoeren. 

Bij het onderdeel Basiskwalificatie Examinering (BKE) geldt geen vrijstelling op grond van 

aanstellingsomvang. 

Naast de hiervoor genoemde vrijstellingen, kan de Certificeringscommissie van het Teaching & Learning 

Network 6 (verder te noemen: ‘de commissie’) vrijstellingen verlenen t.a.v. de verplichte certificering. 

Het gaat hierbij om vrijstellingen op basis van elders afgeronde opleidingen waarmee door de docent 

een didactische bekwaamheid is aangetoond. Omdat er veel varianten van didactische opleidingen 

bestaan, dient altijd een verzoek om vrijstelling bij de commissie te worden ingediend.  

HU erkent de certificaten van andere hogescholen. Als je een BDB of een BKE-certificaat hebt behaald bij 

een andere hogeschool, kun je dat rechtstreeks uploaden in het Ontwikkelportaal. Je hoeft dan geen 

vrijstelling aan te vragen bij de commissie. 

Alle opleidingen, op grond waarvan aan de commissie vrijstelling wordt gevraagd – dus ook de hiervoor 

en in de bijlage expliciet genoemde - worden getoetst op inhoud en actualiteitswaarde.  

Wat actualiteit betreft hanteert de commissie als richtlijn een maximum van 10 jaar. Indien het diploma 

ouder dan 10 jaar is, dient te worden aangetoond dat het niveau van de bevoegdheid op zijn minst in 

stand is gehouden middels specifieke taken of trainingen gevolgd in het kader van professionalisering. Is 

een opleiding langer dan 10 jaar geleden afgerond, dan kan de commissie een verzoek om vrijstelling 

afwijzen. Bij deze afweging wordt altijd gekeken of de docent in het (beroeps)onderwijs praktiserend 

docent was en/of zich in de afgelopen 10 jaar didactisch heeft geschoold.  

 
1 De procedure voor het verkrijgen van een vrijstelling van SLB-certificering is in grote lijnen dezelfde, als bij het 
verkrijgen van een vrijstelling van BDB-certificering. Ook voor deze vrijstelling dient een verzoek via de site te 
worden gericht aan de commissie.  
2 Onder HU-docenten worden verstaan: docent, hogeschooldocent 1 en 2 en hogeschoolhoofddocent 1 en 2. 
3 Onder Basiskwalificatie wordt binnen de HU verstaan: ‘Een harde eis voor het kunnen vervullen van een functie 
of taak, in de vorm van een gevolgde opleiding of cursus, die aantoonbaar met succes is afgerond’. 
4 HU Professionaliseringskaders 2020. 
5 Voor verdere informatie over het BDB-traject, klik hier 
6 De Certificeringscommissie is geïnstalleerd op 1 september 2015 en functioneert in grote lijnen als een    
examencommissie van een bachelor- of masteropleiding.  

https://husite.nl/tln/didactische-ontwikkeling/
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Voor een vrijstelling voor een – onderdeel van – de BDB en SDB-certificering kan een onderbouwd 

verzoekschrift worden ingediend via de website https://hukas.hu.nl. 

In de bijlage staan opleidingen vermeld die in principe, maar niet automatisch tot een vrijstelling van – 

onderdelen van – de BDB-certificering leiden. 

Deze bijlage bevat een niet-limitatieve opsomming en wordt aangevuld als blijkt dat nu nog niet 

opgenomen opleidingen voldoen aan de criteria voor vrijstellingen. Soms leiden combinaties van 

diploma’s ook tot een vrijstelling. 

 

Bijlage behorend bij het vrijstellingenbeleid van de BDB- en SBD-trajecten 

In deze bijlage wordt een niet-limitatieve opsomming van mogelijke vrijstellingsgronden gegeven!  

Het vrijstellingenbeleid is in ontwikkeling en zal nog worden aangevuld en bijgesteld. 

NB: indien een opleiding of cursus niet in deze lijst genoemd wordt, betekent dat niet dat er op basis 

daarvan geen vrijstelling kan worden verleend. 

Laatst bijgewerkt: versie 10, december 2022 

 

De (afgeronde) opleidingen die in principe, maar niet automatisch tot een vrijstelling van – onderdelen 

van – de BDB-certificering leiden: 

- Eerste,- en tweedegraads lerarenopleiding  

- Master of Education van de opleiding Master Expertdocent Beroepsonderwijs van de HW/HU  

- Opleiding Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheden van het Onderwijscentrum van de VU  

- Certificaat ‘PGCert in Learning and Teaching in Higher Education’ van de Universiteit van 

Brighton 

Specifiek voor Basiskwalificatie Examinering (BKE): 

- Cursus ‘Kwaliteit van Toetsing in het Onderwijs’ van de OU  

- BKE-HvA-variant van het Onderwijscentrum van de VU  

- Certificaat van het opleidingstraject Toetsontwikkeling van de FCJ van de HU 

- Getuigschrift Pedagogische Academie in combinatie met een master Orthopedagogiek 

- Master Ecologische Pedagogiek in combinatie met bachelor Omgangskunde 

Specifiek voor Basiskwalificatie Onderwijs Uitvoeren (BOU): 

- Post-hbo-opleiding ‘Pedagogisch Didactische Vorming’ van de Academie voor Masters en 

Professional Courses van de HH  

- Master Leren en Innoveren van de HU, HI, HW, Marnix Academie of Aeres Hogeschool 

- Certificaat Studio Didactiek van de HU 

- BKO-certificaat behaald aan een Nederlandse universiteit  

- Certificaat Studieloopbaanbegeleiding van de HU 

- Certificaat Begeleiden Loopbaanleren van de HU 

- Certificaat Basisopleiding hbo-docent van de VU 

- Master Teaching and Learning in Higher Education van de VU 

- Master Educational Needs van de HU 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhukas.hu.nl%2F&data=05%7C01%7CAmbtelijksecretariaatfg%40hu.nl%7C7dc8a9bced234014decd08da869b11e4%7C989329099a5a4d18ace47236b5b5e11d%7C0%7C0%7C637970297814417727%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4Duov0a%2FoU9aqcSGRJkdqol29MOuu5V8wTH3wmtAkB0%3D&reserved=0
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- Master Professioneel Meesterschap van de samenwerkende instellingen UvA, VU en HvA 

- Certificaat van de Opleiding Didactiek voor het Hoger Beroepsonderwijs van het Centrum voor 

Onderwijs en Leren van de UU  

- Certificaat van de cursus Hbo-Didactische Leergang van de Academie voor Professionals 

- Certificaat bewijs van voldoende didactische voorbereiding voor het hbo van het IVLOS, UU 

- Master Ecologische Pedagogiek in combinatie met bachelor Omgangskunde 

 

Specifiek voor Basiskwalificatie Onderwijs Ontwerpen (BOO): 

- Post-hbo-opleiding ‘Pedagogisch Didactische Vorming’ van de Academie voor Masters en 

Professional Courses van de HH  

- Master Leren en Innoveren van de HU, HI, HW, Marnix Academie of Aeres Hogeschool 

- Certificaat Studio Didactiek van de HU  

- BKO-certificaat behaald aan een Nederlandse universiteit  

- Certificaat van het opleidingstraject Onderwijsontwikkeling van de FCJ van de HU 

- Certificaat Basisopleiding hbo-docent van de VU 

- Master Teaching and Learning in Higher Education van de VU  

- Master Educational Needs van de HU 

- Master Professioneel Meesterschap van de samenwerkende instellingen UvA, VU en HvA 

- Master Onderwijskundig Ontwerp en Advisering van de UU 

- Certificaat van de Opleiding Didactiek voor het Hoger Beroepsonderwijs van het Centrum voor 

Onderwijs en Leren van de UU  

- Certificaat van de cursus Hbo-Didactische Leergang van de Academie voor Professionals 

- Certificaat bewijs van voldoende didactische voorbereiding voor het hbo van het IVLOS, UU 

- Master Ecologische Pedagogiek in combinatie met bachelor Omgangskunde 

 

Specifiek voor Seniorkwalificatie Onderwijs Ontwerpen (SOO): 

- Master Leren en Innoveren van de HU, HI, HW, Marnix Academie of Aeres Hogeschool 

- Master Docent Hoger Gezondheidszorg Onderwijs van de VU 

 

Specifiek voor Seniorkwalificatie Onderwijs Uitvoeren (SOU): 

- Master Leren en Innoveren van de HU of de Marnix Academie 

- Master Docent Hoger Gezondheidszorg Onderwijs van de VU 

 

Specifiek voor Seniorkwalificatie Examinering (SKE): 

- Master Teaching and Learning in Higher Education van de VU 

- Master of Education van de opleiding Master Expertdocent Beroepsonderwijs van de HW/HU  

 

 

Afkortingen: 

HH = Haagse Hogeschool 
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HI = Hogeschool InHolland 
HU = Hogeschool Utrecht 
HvA = Hogeschool van Amsterdam 
HW = Hogeschool Windesheim 
OU = Open Universiteit 
UU = Universiteit Utrecht 
UvA = Universiteit van Amsterdam 
VU = Vrije Universiteit Amsterdam 
 


