Factsheet: bevoegdheden en subsidies
TWEEDEGRAADS BEVOEGDHEID
Met een tweedegraads bevoegdheid mag je lesgegeven aan het vmbo, mbo, praktijkonderwijs en aan
de onderbouw (de eerste drie leerjaren) van havo en vwo. Met een hbo- of wo-bachelordiploma en
relevante werkervaring, kan een geschiktheidsonderzoek afgelegd worden. Als daaruit blijkt dat de
kandidaat geschikt is om direct les te geven en over voldoende kennis beschikt om in twee jaar het
scholingstraject te kunnen afronden, mag de kandidaat voor twee jaar benoemd worden tot leraar
en ondertussen een individueel op maat gemaakt scholingstraject volgen. Na deze twee jaar wordt
het zij-instroomtraject afgesloten met een bekwaamheidsonderzoek. Met het getuigschrift van dit
bekwaamheidsonderzoek is de zij-instromer bevoegd als leraar in het tweedegraadsgebied.

Tweedegraads
bevoegdheid
KOPOPLEIDING HBOLERARENOPLEIDING
(bachelor)
Nominale duur: 1 jaar (60 EC)

GEINTEGREERDE EDUCATIEVE MASTER
Nominale duur: 2 jaar (120 EC),
in combinatie met stage
HBO-OPLEIDING (master)
Nominale duur: 3 jaar (90 EC)
Kan in combinatie met
deeltijdaanstelling

UNIVERSITAIRE LERARENOPLEIDING
Nominale duur: een jaar (60 EC)
In combinatie met stage of
deeltijdaanstelling

Eerstegraads
bevoegdheid

HBO-LERARENOPLEIDING
(bachelor)
Nominale duur: 4 jaar (240 EC),
korter bij vrijstellingen

ZIJ-INSTROOM EERSTEGRAADS
Duur: max. 2 jaar*
Altijd in combinatie met aanstelling

Beperkte
bevoegdheid
EDUCATIEVE MINOR
Nominale duur: half jaar (30 EC)
Alleen geldig als onderdeel van
afgeronde wo-bachelor

hbo-bachelorsdiploma van
tweedegraadslerarenopleiding

ZIJ-INSTROOM BEROEPSONDERWIJS
Duur: max. 2 jaar*
Altijd in combinatie met aanstelling

wo bachelordiploma dat
aansluit bij schoolvak
ZIJ-INSTROMER
Duur: max. 2 jaar*
Altijd in combinatie met
aanstelling
hbo/wo bachelor diploma
+ relevante werkervaring
+ geschiktheidsverklaring

wo bachelor diploma dat
aansluit bij schoolvak

hbo of wo bachelor die aansluit
bij schoolvak of pabo-diploma
volgens wettelijke verwachtschapstabel
havo, vwo of mbo-4 diploma of
hbo of wo bachelor die niet of
onvoldoende aansluit bij schoolvak
mbo-diploma + minimaal 3 jaar
praktijkervaring in het vak
+ HBO werk- en denkniveau
+ relevante werkervaring
+ geschiktheidsverklaring

* Voor alle zij-instroomtrajecten geldt dat deze
periode eenmalig met twee jaar verlengd kan worden.

wo master diploma dat
aansluit bij schoolvak volgens
wettelijke verwantschapstabel

wo masterdiploma
+ relevante werkervaring
+ geschiktheidsverklaring

EERSTEGRAADS BEVOEGDHEID
Docenten met een eerstegraads bevoegdheid mogen (bovenop de bevoegdheden van een
tweedegraads docent) ook lesgeven aan de bovenbouw van havo en vwo. Met een wobachelor of wo-masterdiploma die aansluit op het vak waarin je wilt lesgeven, kunt je voor
de meeste vakken een eerstegraads bevoegdheid aan de universiteit halen. Zij-instromers
kunnen ook een traject volgen tot eerstegraads docent. In het reguliere traject moet een
geschiktheidsonderzoek met positief resultaat worden afgerond, een scholingstraject
worden gevolgd en uiteindelijk het bekwaamheidsonderzoek worden afgelegd.
Met het getuigschrift hiervan is de zij-instromer bevoegd in het eerstegraadsgebied.

Route naar leraarschap voor zij-instromers

Factsheet: bevoegdheden en subsidies
Welke subsidies zijn er beschikbaar?
Jaar extra studiefinanciering voor potentiële leraren

Tegemoetkoming leraren

U kunt in aanmerking komen voor 1 jaar extra
studiefinanciering. Deze subsidie is bedoeld voor
een universitaire lerarenopleiding of een verkorte
lerarenopleiding (kopopleiding). Voor deze beurs moet u
een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgemaakt.

Als u geen studiefinanciering krijgt, maakt u misschien
aanspraak op een tegemoetkoming in de studiekosten en
het lesgeld. U hoeft de tegemoetkoming leraren niet terug
te betalen. De tegemoetkoming is een gift. Op de website
van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) leest u onder welke
voorwaarden u een tegemoetkoming kunt krijgen.

Lerarenbeurs

Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters

U kunt, als u al over een bevoegdheid beschikt en wilt
werken aan uw professionalisering, in aanmerking komen
voor een lerarenbeurs. Hiermee kunt u een bachelor- of
masteropleiding volgen.

Doet u een educatieve master aan hbo of universiteit, of een
universitaire lerarenopleiding in een tekortvak? Dan kunt
u een tegemoetkoming onderwijsmasters aanvragen. Ook
als u daarnaast studiefinanciering krijgt. Dit is een tijdelijke
regeling die loopt van 2015 tot en met 2018.

Subsidie voor korte scholingstrajecten
Dit is een vergoeding voor zogenaamde korte scholingstrajecten die leiden tot een
passende bevoegdheid. U kunt voor één van de volgende trajecten een subsidie aanvragen
bij DUO:
•

Een bijscholingstraject om les te geven in de onderbouw van de basis- en
kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo (wanneer u een pabodiploma heeft).

•

Korte scholingstrajecten voor de vmbo-profielen.

•

Een educatieve module (voor personen die al in het bezit zijn van een relevante
universitaire bachelor of master).

Subsidie zij-instroom
Gaat u via zij-instroom binnen 2 jaar uw onderwijsbevoegdheid halen? Dan kan de
onderwijsinstelling een subsidie zij-instroom voor u aanvragen. Sinds 1 september 2017
komen ook reeds bevoegde mensen die een extra bevoegdheid gaan halen in aanmerking
voor de subsidie. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van een
geschiktheidsonderzoek, scholing, begeleiding en studieverlof.
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