als ze gezamenlijk tot stand komen worden

Wat heb ik daar als leraar aan?

deze vastgelegd op schoolniveau. Dit betekent

Door het lerarenregister heb je meer zeggen-

dat leraren en directie straks samen bepalen,

schap over je eigen professionalisering. Ten

ieder vanuit z’n eigen rol, hoe goed onderwijs

eerste omdat de werkgever jou de mogelijk-

op de school er uit moet zien.

heid moet bieden te professionaliseren, anders
kun jij niet aan de professionaliseringseisen

Vanaf augustus 2018:

voldoen. Ten tweede omdat jij vanuit jouw

4

beroepsgroep zélf gaat over de criteria van het

Registratie in het
lerarenregister

lerarenregister, dus welke scholingen wel en
niet worden goedgekeurd, wie er wel en niet
in het register mogen, maar ook hoeveel uur

Leraren zullen zich vanaf 2018 moeten

een leraar moet professionaliseren.

registreren in een lerarenregister. In het
lerarenregister laat je zien dat je bevoegd
bent om voor de klas te staan en dat je je
bekwaamheid onderhoudt. De eis van het
register is op dit moment dat je 160 uur aan
professionaliseringsactiviteiten besteedt in
vier jaar.

Wat komt er straks in het
lerarenregister?

Tijdpad invoering lerarenregister

In het lerarenregister (dat eigenlijk een soort

u	1 augustus 2017 – 1 augustus 2018:
besturen leveren gegevens aan

digitaal portfolio is) houd je als leraar bij wat
jij aan professionalisering hebt gedaan. Net als

u	1 augustus 2018:
leraren kunnen zich registreren

bij andere beroepsregisters werkt het lerarenregister voornamelijk met codes. Heb jij een

u	1 augustus 2019 – 1 augustus 2023:
eerste periode herregistratie

(scholings)activiteit met goed gevolg afgerond

(zonder sanctie)

dan voer jij de code in. De verwachting is dan
ook dat je per jaar ongeveer een uur bezig

u	1 augustus 2023 – 1 augustus 2027:

bent met het bijhouden van je lerarenregister.

Word lid. Ga naar www.aob.nl

tweede periode herregistratie (met sanctie).

De Wet Beroep
Leraar

Vanaf 1 augustus 2017 is de Wet Beroep
Leraar1 van kracht. Dit betekent dat alle
leraren in het PO, VO, SO en het bekostigde
MBO in het nieuwe schooljaar met de wet te
maken zullen krijgen. Wat de wet inhoudt en
wat deze betekent voor jou als leraar en voor
je school, zetten we hieronder op een rij.

2

De beroepsgroep krijgt
een eigen professionele
		 standaard

3

Elke school krijgt een
professioneel statuut

Elke school moet straks beschikken over
Veel professionele beroepsgroepen beschik-

een professioneel statuut. Het professioneel

ken over een professionele standaard. Dat

statuut is een uitkomst van overleg tussen

is een door de beroepsgroep zelf opgestel-

leraren en schoolleiding. In het professionele

de ‘leidraad voor professioneel handelen’.

statuut worden afspraken gemaakt over het

Daarin staat wat je van een professional uit die

respecteren van de professionele ruimte van

beroepsgroep mag verwachten. Ook leraren

de leraar. Er mogen geen afspraken in worden

krijgen een professionele standaard, die ze zelf

opgenomen die ingaan tegen de professionele

gaan vaststellen.

standaard.

Waarom deze wet?

een leraar wel en wat doet een leraar niet?

De afgelopen jaren kwam de professionele

Waarvoor is een leraar verantwoordelijk en

ruimte van de leraar steeds verder onder druk

waarvoor niet? De wet omschrijft wat er onder

te staan. Steeds vaker bepalen anderen dan

het beroep leraar wordt verstaan en geeft een

Wat staat er in de
professionele standaard?

Wat staat er in het
professionele statuut?

de leraar zelf hoe lesgegeven moet worden,

inhoudelijke basis aan het beroep.

In de standaard staan algemeen aanvaarde

In het professioneel statuut staan concrete

normen over het beroep. Daarmee maken

afspraken over het respecteren van de

welke methodes gebruikt moeten worden en
hoe en hoe vaak er getoetst moet worden. Dit

Wat staat er in die omschrijving?

leraren duidelijk wat er wel (en dus ook niet)

professionele ruimte van de leraar. De leraar

gaat ten koste van de aantrekkelijkheid van

Dat de leraar verantwoordelijkheid draagt

van hen gevraagd mag worden.

heeft inspraak op de inhoud van de lesstof, de

het beroep en de kwaliteit van het onderwijs.

voor het vakinhoudelijke, vakdidactische en

Een professionele standaard is nooit af en

middelen die daarbij worden gebruikt en hoe

De Wet Beroep Leraar versterkt de positie van

pedagogische proces in de school, waaronder

zal door leraren zelf continu geëvalueerd en

de lesstof wordt aangeboden. De leraar heeft

de leraar en laat leraren weer zelf over hun

het beoordelen van de onderwijsprestaties van

bijgesteld worden op basis van nieuwe

voldoende te zeggen over de te hanteren

beroep gaan.

leerlingen. Dit alles uiteraard wel binnen de

ervaringen en (wetenschappelijke) inzichten.

pedagogisch-didactische aanpak op de school
en hoe dat wordt uitgevoerd. Hieronder valt

kaders van het onderwijskundige beleid van
Vanaf augustus 2017 krijg je op de

de school.

volgende manier met de wet te maken:

Wat heb ik daar als leraar aan?

ook de begeleiding van de leerlingen en de

De professionele standaard geeft aan welke

contacten met de ouders. Ook worden er

Wat heb ik daar als leraar aan?

professionele normen leraren nastreven. Zo

afspraken gemaakt over het onderhouden van

Dit betekent bijvoorbeeld dat een directeur niet

helpt de standaard ook beginnende leraren

de bekwaamheid van de leraren als onderdeel

van jou kan vragen een cijfer van een leerling

op weg. Daarnaast geeft de professionele

van het team.

aan te passen. Een methode kan niet gekozen

standaard een stukje zekerheid. Als leraar

worden zonder jou en jouw collega’s te raad-

mag je er namelijk onderbouwd van afwijken

Wat heb ik daar als leraar aan?

Het beroep leraar werd tot op heden nooit

plegen. Jij hoeft geen taken te doen die eigen-

omdat een situatie daar om vraagt. Maar

Het professioneel statuut garandeert dat

beschreven in wetgeving. Dit maakte het

lijk thuishoren bij een conciërge, een schoon-

anderen (bijvoorbeeld ouders, leerlingen of je

leraren binnen een school voldoende profes-

lastig om het beroep af te bakenen: wat doet

maker of een administratief medewerker.

leidinggevende) kunnen je niet dwingen van

sionele ruimte hebben om hun beroep uit

de standaard af te wijken.

te oefenen. Dit betekent dat leraren forme-

1

Het beroep
leraar wordt bij
		 wet omschreven

le zeggenschap krijgen over de hierboven
1) Ook wel bekend als de Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de
invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

beschreven onderdelen. Omdat elke school
anders is en goede afspraken het beste werken

