En verder

Landelijk lerarenregister
officieel geopend
Op 15 februari 2012 is het lerarenregister, in aanwezigheid van de minister van
onderwijs Marja Van Bijsterveldt, officieel geopend voor leraren in Nederland
werkzaam in het primair, voortgezet en het middelbaar beroeponderwijs. Alleen
bevoegde leraren met een dienstverband van minimaal 0,2 fte of een aantoonbare
werkomvang van 332 uur op jaarbasis kunnen zich inschrijven. Inschrijving is gratis
en is op vrijwillige basis. Wat wordt er anders ten opzichte van het KVLO-Register?
Door: Baukje Zandstra

H

Het landelijk register zal bij opening nog niet net zo operationeel zijn als het KVLO register. Dat zal pas in 2013 het geval
zijn. Dan stopt het KVLO register en loopt ook de registratie
van leraren LO via registerleraar.nl. De uitvoering gaat dan
over naar de Onderwijscoöperatie.
De basis van het register is klaar. Het staat in de steigers. Leraren kunnen zich nu al inschrijven en hun activiteiten op het gebied van hun
professionele ontwikkeling vastleggen. Het gaat daarbij om cursussen,
opleidingen, studiedagen, conferenties en reflectieve activiteiten zoals
coaching of intervisie.
Er is een voorlopig Reglement Registerleraar opgesteld. Dit is gebaseerd is op het Reglement KVLO-registratie. Hierin staat al een aantal
criteria met bijbehorende puntenwaardering voor verschillende typen
professionaliseringsactiviteiten. Dit voorlopige reglement staat op
registerleraar.nl.
Het jaar 2012 wordt gebruikt om het digitale portfoliosysteem en de
site registerleraar.nl verder op te bouwen, het scholingsaanbod te
valideren, de criteria verder uit te werken en nader te specificeren per
sector of vakgebied. De leraren die zich dit jaar inschrijven brengen
hun ervaringen in en werken mee aan de verdere ontwikkeling van
het register. Er zijn drie registercommissies vanuit de sectoren PO, VO
en mbo ingesteld, die elk uit vijf docenten bestaan. Hierin zitten twee
registerleraren LO: Wilt Dijkstra (PO en commissie registratie KVLO) en
Gerné de Jonge (VO). Daarmee wordt expertise en ervaring vanuit het
KVLO register ingebracht. Deze commissies beoordelen en waarderen
het scholingsaanbod, kunnen sub-/vakcommissies raadplegen en
beslissen over herregistratie.
In 2012 vindt afstemming met aanbieders van scholing plaats, zal een
volledig reglement worden opgesteld en vastgesteld en zullen sub-/
vakcommissies worden ingesteld.

Onderwijscoöperatie
Dit lerarenregister is een initiatief van de Onderwijscoöperatie (OC).
De OC is een vereniging die de vijf grote onderwijsvakorganisaties in
Nederland: AOb, OCNV, FvOv, BON en PVVVO vertegenwoordigt. Via
de OC werken leraren uit alle onderwijssectoren samen. De KVLO is
via de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties, zie LO 2) en het
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PVVVO (Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs)
aangesloten bij de OC. Met de OC wordt een krachtige impuls gegeven aan een sterke lerarenberoepsgroep en aan de waarborging van
de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Goed onderwijs valt of
staat met goede leraren voor de klas. Uitgangspunt is dat een leraar
in Nederland bevoegd moet zijn om les te geven. Na het behalen
van het diploma moeten leraren zich, conform de wet BIO, blijven
ontwikkelen en aan bekwaamheidsonderhoud doen. Registerleraar.nl
helpt de leraar om op een makkelijke en uitnodigende manier te
blijven werken aan de professionele ontwikkeling. Registerleraar.nl is
heel duidelijk een register van, voor en door leraren ofwel een register vanuit de beroepsgroep zelf. Het is niet een register van en door
werkgevers of overheid. De insteek is dat het een uitnodigend register
wordt en geen strafregister.
Registerleraar.nl is gedeeltelijk openbaar. Iedereen kan zien of een
leraar zich wel of niet geregistreerd heeft. Niet zichtbaar is hoe lera-

Staatssecretaris Zijlstra: “Ik ben heel blij dat leraren zelf het
initiatief hebben genomen om een register te starten. In lijn
met het register in de gezondheidszorg geven leraren hiermee
zelf aan over welke kwaliteiten een leraar moet beschikken
en welke na- of bijscholing nodig is. Ik nodig alle leraren uit
om zich in te schrijven en daarmee te laten zien wat voor een
prachtig beroep ze hebben.”

Foto: Hans Dijkhoff

ren hun register beheren. Een leraar heeft
zelf de knoppen van zijn portfolio in handen
en kan (op enig moment) zichtbaar maken
aan de schoolleiding welke deskundigheidsactiviteiten gevolgd zijn.

Wat gaat er veranderen ten
opzichte van het KVLO-register?
Het landelijk register start niet zoals het
KVLO-register vanuit een initieel register.
Elke leraar die zich registreert is vanaf
inschrijving direct registerleraar. Leraren die
bij herregistratie niet aan de criteria voor
bekwaamheidsonderhoud voldoen, worden
uit het register verwijderd.
Om na vier jaar voor herregistratie in
aanmerking te komen moet de leraar zelf
aantonen aan de vastgestelde criteria te
hebben voldaan en wel voor tenminste
160 uur. Hiervan heeft 100 uur betrekking
op vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek
gebaseerd op de bekwaamheidseisen voor leraren. Voor de sector VO
(en voor vakdocenten in het PO en mbo) geldt de aanvullende eis
dat tenminste 40 uur daarvan vakinhoudelijk is ingevuld. In het KVLO
register moet ten minste de helft vakspecifiek LO zijn. Daar valt zowel
vakinhoud als vakdidactiek onder.
Dit betekent dat in het landelijk register over de periode van vier
jaar 40 uur meer besteed moet worden aan deskundigheidsbevordering dan in het KVLO-register (gemiddeld 30 uur per jaar en 120 uur
over vier jaar). Zoals het zich nu laat aanzien hoeft dit geen grotere
tijdsinvestering te betekenen. Naar verwachting kunnen meer deskundigheidsactiviteiten worden opgevoerd en zal de weging andere
begrenzingen kennen. Zo kent het KVLO-register een maximum van
24 punten per afzonderlijke scholingsactiviteit per jaar terwijl de studiebelasting hoger kan zijn. Als deze restrictie wegvalt of hoger uitvalt
kunnen 40 punten met dezelfde tijdsinvestering verkregen worden.
Het registersysteem zal volledig geautomatiseerd zijn en gebaseerd
zijn op ‘high trust’. De leraar is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn portfolio.
Van gevolgde c.q. ontwikkelde/gegeven scholing, studiedagen en
congressen moet de leraar in het bezit zijn van een door de uitvoeringsorganisatie ondertekend bewijs van deelname. Op certificaten
van scholing wordt het aantal SBU vermeld. Indien de registercommissie daartoe verzoekt, dienen deze bewijzen te worden overgelegd.
Steekproefsgewijs beoordeelt de registercommissie of de leraar aan
de gestelde criteria voldoet. Zij beslist over herregistratie.
Nieuw wordt dat leraren op registerleraar.nl hun waardering over
geaccrediteerde scholing kunnen aangeven en uitwisselen.
De leraar kan de datum van ingang van zijn registratie bepalen tot
op zijn vroegst 1 januari 2009. Dit houdt in dat activiteiten die vanaf
januari 2009 ondernomen zijn in het kader van professionele ontwikkeling in het portfolio kunnen worden opgenomen. Daardoor kunnen
leraren LO het vanaf 2009 opbouwde portfolio invoeren. Dit is de
datum waarop de eerste leraren LO in het KVLO beroepsregister kwamen. Zij komen dan in 2013 al voor herregistratie in aanmerking.

Zij staan ook voor kwaliteit

Vragen omtrent registerleraar.nl
De Onderwijscoöperatie heeft een samenwerkingsverband opgezet
met het CIBG in Den Haag. Het CIBG beheert momenteel twaalf ‘taakgebieden’, waaronder het donorregister en het BIG register. Het is een
professioneel bureau, onder de paraplu van VWS, met 30 medewerkers. Daarbij is nu het lerarenregister gekomen. Het CIBG functioneert
als front-office en registreert alle telefonische (070 340 6500) en
mailvragen (info@registerleraar.nl).
Inhoudelijke vragen die niet kunnen worden beantwoord door medewerkers van de front-office worden doorverwezen naar de back-office
van de Onderwijscoöperatie (030 230 6960). Er is een rechtstreekse
lijn tussen de back-office van de Onderwijscoöperatie en het CIBG om
er voor zorg te dragen dat alle vragen worden ingevoerd, gesystematiseerd, geanalyseerd. Vragen omtrent bevoegdheid worden doorverwezen naar Duo. Technische aangelegenheden naar de back-office
van het CIBG. Voor vragen over het KVLO register blijft de KVLO het
aanspreekpunt.

Oproep aan leraren LO: Werk mee aan de verdere
ontwikkeling van het register
Vooral leraren LO die al enige tijd in het digitale portfolio systeem van
het KVLO register werken worden opgeroepen zich ook te registreren
op registerleraar.nl en hun vragen, op- en aanmerkingen door te geven.
Zo werk je constructief en inhoudelijk mee aan de verdere opbouw
van het landelijk lerarenregister. Je kunt je vragen en opmerkingen het
beste doorgeven via de front-office info@registerleraar.nl omdat van
daaruit alles gestroomlijnd wordt maar ook via baukje.zandstra@kvlo.
nl of 030 692 0847. Als lid van de Stuurgroep heb ik regelmatig contact
met de projectgroep lerarenregister en de registercommissies.

Tot slot
We mogen er als KVLO best trots op zijn dat wij al voor het vijfde
jaar een eigen beroepsregister hebben en daarmee bijdragen aan de
bekwaamheid voor het beroep en de kwaliteitseisen voor nascholing.
Dat krijgt op dit moment veel respect en is goed voor het imago van
de leraar LO en voor onze beroepsgroep. De KVLO nodigt alle leraren
LO uit zich te registreren en hun bekwaamheidsonderhoud bij te
houden. �❚

Contact:
baukje.zandstra@kvlo.nl
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