
 

Van on(der)bevoegd naar bevoegd 

 ...................................................................................  

Om de kwaliteit van de lessen en het onderwijs te borgen, is in het nationaal sectorakkoord en 

de lerarenagenda 2013-2020 afgesproken dat in 2017 alle lessen worden gegeven door 

bevoegde leraren. Om dit te bereiken heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap op 29 februari 2016 het plan van aanpak Tegengaan onbevoegd lesgeven naar de 

Tweede Kamer verzonden.  

  

Voion ondersteunt (in opdracht van het Ministerie van OCW, VO-raad en vakbonden), waar gewenst, 

de regionale aanpak en informeert over de regelgeving en de initiatieven die plaatsvinden. 

 

Informatie over bevoegdheid 

De groeiende aandacht voor bevoegdheid van leraren heeft geresulteerd in concrete handvatten 

waarmee u als school(bestuur) de situatie binnen uw scholen kunt verbeteren. In het dossier Van 

on(der)bevoegd naar bevoegd op Voion.nl vindt u praktische handreikingen, informatie over bevoegd 

zijn/worden en mogelijke stimuleringsregelingen voor docenten om een bevoegdheid te halen. 

 

Regionale bijeenkomsten 

In diverse regio’s worden er matchingsbijeenkomsten georganiseerd voor on(der)bevoegde docenten 

om hen te informeren over bevoegdheidstrajecten en in gesprek te gaan met lerarenopleidingen over 

passende studies. Heeft u onbevoegde of onderbevoegde docenten op uw school? Informeer hen 

dan over deze bijeenkomsten of kom zelf  naar een bijeenkomst in uw regio voor informatie over 

bevoegdheid, een passend studietraject en (financiële) tegemoetkomingen. 

 

Regionale bijeenkomsten voor on(der)bevoegde docenten:  

       

• 22 maart 2017 van 16:00-17:30 uur in Zwolle  

• 28 maart 2017 van 18:00-21:00 uur in Leeuwarden  

• 29 maart 2017 van 16:00-19:00 uur in Den Haag  

• 30 maart 2017 van 16.00-19.00 uur in Gelderland   

• 10 april 2017 van 17:00-20:00 uur in Bilthoven        

• 13 april 2017 van 16:00-19:00 uur in Amsterdam   

 



 

Op de volgende data vinden er bijeenkomsten plaats voor HR-medewerkers en schoolleiders: 

 

• 11 april 2017 van 14.30 tot 16.30 uur in Akersloot (regio Noord-Holland) 

• 18 april 2017 van 15.00 tot 17.30 uur in Hillegom (regio Rijnstreek) 

• 18 april 2017 van 15.00 tot 17.30 uur in Spijkenisse (regio Rijnmond) 

 

Bekijk alle informatie over Van on(der)bevoegd naar bevoegd op www.voion.nl > programmalijnen > 

loopbaan en professionalisering > professionaliseren in school > VAN ONDERBEVOEGD NAAR BEVOEGD 

 

Heeft u vragen of behoefte aan verdere ondersteuning en advies? Neem dan contact op met een van 

onze regio-adviseurs: 

• Jack de Bruin, contactpersoon Limburg, Brabant, Zeeland, Gelderland en Overijssel,  

tel: 06- 22939665 j.debruin@caop.nl  

• Seth Hielema, contactpersoon Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Noord Holland, 

Utrecht en Zuid Holland, tel: 06 -52647659 s.hielema@caop.nlHeeft u vragen of behoefte aan 

verdere ondersteuning en advies? Neem dan contact op met ons servicecenter  

tel: 045-5796024 of e-mail: info@voion.nl. 
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VOION 

Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, zet zich in om samen met scholen 

vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, loopbaan en professionalisering en veilig, gezond en 

vitaal werken. Voion ondersteunt schoolbesturen, directies, P&O-ers, mr-en, arbocoördinatoren, maar ook 

docenten, oop’ers en sociale partners. Voion ontsluit kennis, doet onderzoek, ontwikkelt nieuwe instrumenten en 

adviseert en begeleidt scholen in (pilot)projecten. Ook initieert en faciliteert Voion netwerken op verschillende 

niveaus, publiceert good practices en biedt trainingen aan. Voion werkt voor en samen met werkgevers en 

werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. 
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