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De docent als professional 
De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen 
professionele ontwikkeling. Hij onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt zijn opvattingen over het 
leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar. 
 
De docent als regisseur 
De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn organisatorische verantwoordelijkheid. Hij 
heeft voldoende organisatorische kennis en vaardigheid om in zijn klas en zijn lessen een goed leef- en 
werkklimaat tot stand te brengen. Overzichtelijk, ordelijk en taakgericht. In alle opzichten voor hemzelf, 
zijn collega’s en vooral voor de leerlingen helder. En dat op een professionele, planmatige manier. Hij is 
zich bewust van zijn eigen houding en gedrag én van de invloed daarvan op de leerlingen. Hij heeft ook 
voldoende kennis en vaardigheid op het gebied van groepsprocessen en communicatie om een goede 
samenwerking met en van de leerlingen tot stand te brengen. 
 
De docent als pedagoog 
De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn pedagogische verantwoordelijkheid. Hij heeft 
voldoende pedagogische kennis en vaardigheid om een veilige leeromgeving tot stand te brengen. Voor 
een hele klas of groep maar ook voor een individuele leerling. En dat op een professionele, planmatige 
manier. 
 
De docent als vakdidacticus 
De leraar voorbereidend hoger onderwijs moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van 
het schoolvak eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop deze kennis in het dagelijkse 
leven en in de wereld van het werken gebruikt wordt. Bovendien moet hij zijn leerlingen introduceren in 
de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan 
het schoolvak gerelateerd is. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar voorbereidend hoger onderwijs 
en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet hij vakinhoudelijk en didactisch competent 
zijn. 
 
De docent als lid van de schoolorganisatie 
De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid in het samenwerken 
met collega’s. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheden om een professionele bijdrage te leveren aan 
een goed pedagogisch en didactisch klimaat van zijn school, aan goede werkverhoudingen en een goede 
schoolorganisatie 
De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid in het samenwerken 
met de omgeving van de school. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid om goed samen te werken met 
mensen en instellingen die betrokken zijn bij de zorg voor de leerlingen en bij zijn school. 
 
De docent als vakdidactische onderzoeker 
De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid als 
onderzoeker/specialist/ontwikkelaar. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid om op grond van zijn 
wetenschappelijke achtergrond een bijdrage te leveren aan de systematische verdieping van verschillende 
aspecten van de verschillende rollen van de docent in de school. 

 

                                                 
1 De actuele wettelijke bekwaamheidseisen aan leraren zijn ingedeeld in drie voor het leraarschap specifieke clusters van 
bekwaamheden: vakinhoudelijke bekwaamheid, vakdidactische bekwaamheid en pedagogische bekwaamheid. Ministerie 
van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. (2017). Wijziging van het besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. Staatsblad 
van het Koninkrijk der Nederlanden, 2017(148).  
Er wordt aangegeven dat leraren met de kennis en kunde ten aanzien van de deze drie clusters van bekwaamheden hun 
werk als leraar op een professioneel doelmatige en verantwoorde wijze kunnen verrichten. Dat doen zij niet alleen 
zelfstandig, maar ook als lid van de professionele onderwijsgemeenschap die zij samen met collega’s vormen. Uit deze 
bekwaamheidseisen kan verder worden afgeleid dat de wetgever het combineren van de verschillende clusters van 
bekwaamheden als de kern van het leraarschap ziet. De ICL benadrukt daarin de gerichtheid op het leren en de vorming van 
leerlingen als de kern van het leraarschap, en verwacht daarnaast van leraren dat zij met collega’s, vanuit een academische 
en onderzoekende houding, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onderwijs en het functioneren van de 
schoolorganisatie. Uit domeinspecifiek referentiekader voor de universitaire Lerarenopleidingen, versie 2019. 


