
AAlles waarmee we ons vak kunnen promoten, 
zoals de Dag van de Leraar en de Leraar van 
het Jaar, waarvan ik jury-lid was, draagt bij aan 
een beter imago en een hogere status. Het Lera-

renregister moet je ook als zodanig zien.’ Dat zegt Anneke 
Duit (foto boven), ambassadeur van het register namens 
de Onderwijscoöperatie, over registerleraar.nl, het 
beroepsregister voor leraren in het primair en voortgezet 
onderwijs en het mbo. Ze geeft les aan groep 3 en 4 van de 
Gabrie Mehenschool in Amersfoort, en begeleidt daar on-
der meer ook de pabo-studenten. Die krijgen uiteraard op 
het hart gedrukt zich aan te melden bij het register, zodra 
ze voldoen aan de minimumbekwaamheidseisen. Duit: 
‘Wie stage loopt of studeert kan nog niet in het register. 
Maar als je minimaal 0,2 fte voor de klas staat en dus bij 
het primaire proces betrokken bent en over de benodigde 
diploma’s beschikt, is er geen beletsel.’

AAN HET STUUR
Daarmee ben je er natuurlijk nog niet’, weet Duit. ‘Je 
moet je dossier ook onderhouden.’ Zo wordt van een 
registerleraar verwacht dat hij iedere vier jaar minimaal 
160 uur investeert in professionele ontwikkeling, waarvan 
100 uur aan vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische 
bekwaamheidseisen. Duit: ‘Het is een leven lang leren, en 
jij zit aan het stuur, jij levert zelf de input voor je pagina. 
Een studie als master SEN bijvoorbeeld staat al in het 
Lerarenregister. Het is al gevalideerd door leraren en vol-

Mensen vinden het vanzelfsprekend dat een tandarts gediplomeerd is en dat een makelaar 
erkend is. Net zo vanzelfsprekend moet het volgens Anneke Duit, ambassadeur van de 

Onderwijscoöperatie en het Lerarenregister, worden dat een vakbekwame leraar als zodanig in dit 
bestand staat ingeschreven. ‘Het straalt uit dat wij capabel zijn en staan voor ons vak.’

doet aan de door ons gestelde eisen. Maar als je naar een 
cursus bent geweest of een netwerkbijeenkomst, aan zelf-
studie hebt gedaan of naar een studiedag bent geweest: 
voer het op. Na enige tijd wordt het beoordeeld door een 
commissie van leraren, of het voldoet aan de criteria van 
het register.’ 

MEEVERHUIZEN
Ook niet onbelangrijk: in 2017 moeten alle leraren zijn 
opgenomen in het Lerarenregister, dat dan een wettelijke 
status krijgt. Alleen geregistreerde leraren mogen dan 
nog onderwijs geven. Scholen kunnen daar op in spelen 
door in hun personeelsbeleid aandacht te besteden aan 
registratie, bijvoorbeeld door het als eis te stellen voor te 
werven personeel. Het zou ook een voorwaarde kunnen 
zijn om in aanmerking te komen voor een Lerarenbeurs.  
Duit: ‘En als je dan die studie hebt afgerond en je komt in 
aanmerking voor een LB- of LC-functie, staat het bewijs 
toch maar mooi in je register . En het verhuist altijd met 
je mee, waar je ook werkt. Dit in tegenstelling tot het be-
kwaamheidsdossier dat door de werkgever – en lang niet 
altijd en overal – wordt bijgehouden.’

Meer informatie over het Lerarenregister is te vinden op  
Registerleraar.nl. Inschrijven kan ook via die site. Op verzoek  
(info@onderwijscooperatie.nl) komt Duit of een van haar 
collega-ambassadeurs op school voor een gesprek over 
professionele ontwikkeling en het register.
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‘ Ingeschreven staan toont aan 
dat je voor je vak staat‘
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