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Bijlage: toelichting en verantwoording bij bevoegdheidscijfers IPTO 

 

Hoe vindt meting plaats ? 

Jaarlijks laat OCW een kwantitatief onderzoek uitvoeren naar personeel en lessen gegeven in het 

voortgezet onderwijs (vo).  Dit onderzoek heet IPTO ( Integrale Personeelstelling Onderwijs) en was 

oorspronkelijk bedoeld om te kijken hoeveel leraren er waren in het vo. Omdat we dit tegenwoordig 

via salarissystemen in kaart kunnen brengen bestaat is het doel verschuiven naar inzicht in de vakken 

die door deze leraren worden gegeven. Deze gegevens worden ook gebruikt voor lerarenramingen . 

Omdat er met IPTO al veel gegevens over leraren en lessen werden verzameld is hier ook onderzoek 

aan gekoppeld naar de bevoegdheid van degene die lessen verzorgt.  

Hoe worden bevoegdheidsgegevens verzameld? 

Van alle scholen in het vo wordt voor een representatieve week het rooster opgevraagd. Vervolgens 

worden alle vakken gecodeerd en geteld hoeveel uren er les wordt gegeven. Voor elke docent die les 

geeft in het vo, wordt gekeken of deze bevoegd is aan de hand van diplomabestanden en indien dit 

niet op die grond kan worden vastgesteld worden sinds deze meting ook gegevens van scholen zelf 

opgevraagd. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een tabel die aangeeft welk diploma tot welke 

bevoegdheid leidt. Voor IPTO vindt gegevensverzameling plaats bij scholen op een manier die de 

administratieve last zoveel mogelijk beperkt. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van 

bestaande databestanden: 

1. Roosterpakketten van de scholen, waarin gevonden kan worden welke vakken worden 

gegeven en door wie (waarbij scholen dan weer apart bestanden leveren met uitleg welke 

codes staan voor welke vakken en personen). 

2. BRONN HO diploma-bestand bij DUO, waarin landelijk vanaf 1994 alle diploma’s van het 

bekostigde onderwijs in Nederland worden opgeslagen. 

3. Oude IPTO-bestanden, waar voor veel mensen die zijn afgestudeerd voor 1994 gegevens 

staan over lessen die zij toen al of niet bevoegd gaven. 

4. Informatie die scholen zelf aanleveren over de benoemingsgrondslag van leraren. Dit laatste 

is nieuw en opzichte van eerdere bevoegdheidsmetingen. Voorheen was het zo dat een les 

van een docent die niet in een van de onder 2 en 3 genoemde bestanden zat, geteld werd 

als onbevoegd gegeven. Dit leidde tot discussie over de cijfers. De onderstaande twee 

voorbeelden kunnen dit verduidelijken. 

   

Als iemand afgestudeerd voor 1994 (geboren voor ca. 1970 en nu 46 jaar of ouder) vroeger bepaalde 

lessen gaf, en door de school toen werd aangegeven dat deze persoon over het benodigde diploma 

beschikt, dan wordt in het bestand deze bevoegdheid genoteerd. Maar het is heel goed mogelijk dat 

de persoon in kwestie ook nog een andere bevoegdheid heeft. Als hij of zij momenteel in een ander 

vak les geeft wordt dit als onbevoegd aangegeven in het bestand, terwijl we het in werkelijkheid niet 

weten. Deze situatie is zeker niet hypothetisch, in het verleden studeerden mensen aan de 

lerarenopleiding af in 2 vakken. 
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Andersom is ook mogelijk: iemand gaf vroeger bepaalde lessen en de school gaf aan dat deze 

persoon hiervoor niet de juiste bevoegdheid had. Het enige wat we voor deze persoon kunnen 

noteren is ‘onbevoegd’. Als deze persoon momenteel les in een ander vak geeft staat er nog steeds 

‘onbevoegd’ achter zijn of haar naam, terwijl we dat ook hier in feite niet weten. Het kan zijn dat de 

persoon in kwestie voor dit vak wel een lerarenopleiding heeft afgerond heeft.  

Iets vergelijkbaars is  het geval bij bevoegdheden die in geen enkel diplomabestand geregistreerd 

staan,  bijvoorbeeld  bij personen die bevoegd zijn op basis van een educatieve minor , erkende 

diploma’s van niet bekostigd een buitenlandse instellingen. Ook ontheffingen en erkenning van 

bekwaamheid afgegeven door de minister van OCW vallen in deze categorie. 

Dit alles leidde tot een overschatting van het aantal onbevoegd gegeven lessen. Via gerichte 

uitvraag bij de scholen is voor alle docenten die geen bevoegdheid hadden nagegaan wat de 

feitelijke situatie is. Hieruit komt en aanzienlijk positiever beeld naar voren.  

Operationalisatie van de  wettelijke benemingsgronden 

Naast de moeilijkheden bij het bepalen van de individuele bevoegdheden is er nog een verschil 

tussen de wettelijke situatie van bevoegdheid en de bevoegdheid zoals deze bij IPTO bepaald is. Bij 

IPTO wordt uitgegaan van de gegevens die beschikbaar zijn en wordt met rekenregels bepaald of er 

sprake is van bevoegd gegevens lessen, benoembaar gegeven lessen of onbevoegd gegeven lessen. 

De eigenlijke juridische categorieën zijn echter complexer dan wat met de data die beschikbaar zijn 

gemeten kan worden. Het gaat dan om regelgeving die zo specifiek is dat deze niet jaarlijks voor alle 

scholen voor elke docent vastgesteld kan worden.  

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk met een tweedegraadsbevoegdheid in de bovenbouw van havo/vwo 

les te geven, maar dan dat mag alleen als: 

1. dit maximaal 1 jaar duurt 

2. de leraar het merendeel van zijn lessen blijft gegeven in  de onderbouw 

3. dit binnen de schol voor niet meer dan % van het  totale aantal lessen in de bovenbouw 

gebeurt 

4. dit gemeld is aan de inspectie  

In het onderzoek wordt daarom vooral de eerste voorwaarde getoetst. De punten  2 en 3 zijn alleen 

bevraagd in die gevallen dat niet uit andere bron gegevens bekend waren. 

Een ander voorbeeld betreft de mogelijkheid iemand zonder de juiste bevoegdheid te benoemen, als 

daarvoor geen bevoegde docent kon worden gevonden. Zo iemand is een jaar lang wettelijk 

benoembaar, ook al is hij onbevoegd. Het eerste kan binnen dit onderzoek niet voor elke school 

worden nagegaan. Onderaan deze toelichting staat een  compleet overzicht van de wettelijke 

categorieën voor het reguliere vo en is aangegeven in hoeverre deze categorie is meegenomen in 

IPTO.  

Gehanteerde categorieën bevoegd, benoembaar, onbevoegd 

In het onderzoek worden lessen gerubriceerd in 3 categorieën: bevoegd, benoembaar, onbevoegd 

gegeven lessen. Daarnaast is er een categorie lessen die niet wordt meegeteld omdat er op grond 
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van artikel 33 van de WVO geen bevoegdheidseis geldt (schooleigen vakken) of omdat vast is komen 

te staan dat er geen lerarenopleiding is die opleidt voor het betreffende vak (bijvoorbeeld 

commercie en dienstverlening). In welke categorie een les valt in het onderzoek hangt af van de 

vraag of de docent een diploma (of daarmee gelijk te stellen document zoals een erkenning van een 

buitenlands diploma) beschikt voor het vak en het graadgebied waarin hij/zij lesgeeft. Een les van 

een docent in het vak waarvoor hij beschikt over een dergelijk diploma of document telt mee als 

bevoegd. Beschikt de docent (nog) niet over een dergelijk diploma maar is hij/zij wel op grond van de 

wet benoembaar, dan vallen de lessen van deze docent in de categorie benoembaar. Lessen gegeven 

door leraren die niet onder enig wetsartikel gebracht kunnen worden tellen als onbevoegd (indien 

bevoegdheidseisen gelden). Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen zonder  diploma voor het vak dat 

zij geven die niet of te lang in opleiding zijn. 

Betrouwbaarheid  

Over de categorieën bevoegd, benoembaar en onbevoegd, kunnen op basis van de data en de 

gevolgde methodiek geen 100% betrouwbare uitspraken gedaan worden.  De bepaling van de 

bevoegdheid en de rekenregels zijn daarom geen absolute weergave van de juridische werkelijkheid. 

Toch geven ze gelet op de complexiteit van de regelgeving en de wens alle scholen te bevragen de 

best mogelijke benadering van de omvang van onbevoegd lesgeven. We kunnen bijvoorbeeld zien 

wat de situatie is voor verschillende onderwijssoorten en de verschillende vakken. Door voor IPTO 

2014 voor het eest scholen direct te bevragen op de bevoegdheid van docenten waarvoor geen 

bevoegdheid bekend was, is bovendien een veel completer beeld ontstaan. 

Waardering uitsplitsing op vestigingsiveau 

Een uitsplitsing van de gegevens op vestigingsniveau geeft door factoren een indicatie, maar zeker 

geen absolute waarde.  Scholen kunnen ook bijzondere omstandigheden hebben waardoor het 

bevoegdheidspercentage ongunstig uitpakt, zoals veel ziektegevallen in de week van de meting. Zo 

zal een school met tweetalig onderwijs geregeld native speakers uit het buitenland in dienst hebben, 

die soms nog niet erkend zijn. Ook is het mogelijk dat een school relatief veel lessen geeft waarvoor 

geen bevoegdheid kon worden bepaald, waardoor het cijfer maar een deel van de gegeven lessen 

betreft. Ook kan er sprake zijn van samenvoeging van vestigingen en kan de situatie inmiddels 

veranderd zijn doordat leraren hun opleiding hebben afgemaakt of ontslagen zijn. 

Door deze factoren kan  het bevoegdheidspercentage lager lijken dat het in werkelijkheid is. Het 

maken van ranglijst van instellingen met het hoogste percentage bevoegd of onbevoegd gegeven 

lessen zal ongetwijfeld de reactie opleveren dat scholen die onder die instelling vallen zich niet in het 

beeld herkennen en dat het beeld niet compleet is. Als er scholen door RTL in de publiciteit worden 

gebracht, gaan wij er van uit dat in ieder geval hoor en wederhoor zal worden toegepast.  

Conclusie 

Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn dat wij op basis van de IPTO gegevens niet met absolute 

zekerheid kunnen zeggen of een bepaalde individuele leraar onbevoegde lessen geeft. Gelet op 

privacywetgeving zal OCW geen naar personen herleidbare gegevens verstrekken, zoals gegevens op 

vestigingsniveau uitgesplitst naar vakken. Door de aard van de IPTO-gegevens zou dit kunnen 

betekenen dat we individuen er onterecht van beschuldigen onbevoegd te zijn voor het vak dat zij 



4 

 

geven. Het onderzoek is van waarde voor het weergeven van het algemene beeld en de vergelijking 

met voorgaande jaren. Voor beoordelingen op een sterk uitgesplist niveau is het onderzoek niet 

geschikt. 

Toelichting op wettelijke benoembaarheidsgronden 

 

Het huidige stelsel voor benoembaarheid van leraren  is het gevolg van het genuanceerde, 

gedifferentieerde en in de praktijk gegroeide systeem dat veel mogelijkheden biedt om als leraar aan 

de slag te gaan.  

Hoofdregel om bevoegd te kunnen lesgeven is dat een leraar moet beschikken over een getuigschrift 

van een lerarenopleiding dat qua vak en graad overeenkomt met het vak dat de leraar geeft. De 

lerarenopleiding moet de vakbevoegdheid op het diploma vermelden. Deze hoofdregel dateert van 

de invoering van de Wet BIO (2006). Daarnaast bestaan de volgende mogelijkheden, waarbij is 

aangegeven in hoeverre deze in IPTO gemeten konden worden: 

• Met een diploma van voor 2006 is het mogelijk les te geven op basis van complex en 

gedetailleerd overgangsrecht. Voor alle diploma’s van voor 2006 is bepaald welke 

bevoegdheid deze opleverden op 1-8-2006 (meetbaar in IPTO).  

• De wet kent de mogelijkheid van erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties (voor het 

eerst in IPTO 2014 gemeten).  

• Het is voor een aantal vakken ook mogelijk bevoegd les te geven op basis van een educatieve 

minor gevolgd tijdens een wo-bachelor (voor het eerst in IPTO 2014 gemeten).  

• Een leraar kan met een andere lerarenopleiding bevoegd zijn in een bepaald vak indien dit 

voor de betreffende combinatie van vak en opleiding in de conversietabel is geregeld. Hierbij 

kan de eis van bijscholing worden gesteld. De conversietabel is bedoeld voor situaties waarin 

een behaald diploma geen uitsluitsel geeft over de bevoegdheid voor een bepaald vak. Dit 

kunnen nieuwe vakken zijn, vakken die van naam zijn veranderd of vakken waarvoor geen 

lerarenopleiding bestaat.Het is als lid van team waarin onderliggende disciplines 

vertegenwoordigd zijn mogelijk bevoegd les te geven in vakoverstijgende 

programmaonderdelen, waarvoor geen expliciete bevoegdheid bestaat. Dit is echter alleen 

mogelijk in de eerste twee leerjaren (voor het eerst in IPTO 2014 gemeten).  

• In individuele gevallen waarin geen lerarenopleiding voorhanden is, kan bovendien de 

minister bepalen dat toch voldaan is aan de bekwaamheidseisen. Dit gebeurt na een 

beoordeling door de inspectie (voor het eerst in IPTO 2014 gemeten).  

• Het is mogelijk in bijzondere gevallen docenten die een buitengewone vakbekwaamheid 

hebben individueel ontheffing te verlenen (voor het eerst in IPTO 2014 gemeten). 

• Docenten die een entreeopleiding verzorgen (mbo-1) binnen het vo, kunnen lesgeven met 

een MBO-bevoegdheid (voor het eerst in IPTO 2014 gemeten). 

• Een pabo-docent is bevoegd om les te geven in het praktijkonderwijs en het vso en in de 

onderbouw van het vmbo voor zover afgestudeerd voor 2006 en alleen lesgevend aan lwoo-

leerlingen (voor het vmbo voor eerst in IPTO 2014 gemeten). 

• In het havo/vwo kunnen andere instellingen of personen van buiten de school in het vrije 

deel onder een aantal strikte voorwaarden les geven (voor het eerst in IPTO 2014 gemeten). 

• Het is binnen een samenwerkingsverband mogelijk mbo-docenten les te laten geven in 

beroepsgerichte vakken, (zie artikel artikel 5 van het Besluit samenwerking vo-bve i.c.m. 25a 

lid 4 WVO) (voor het eerst in IPTO 2014 gemeten). 
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Daarnaast is het in een aantal gevallen wettelijk toegestaan toch les te geven, zonder de juiste 

bevoegdheid. Voorwaarde is in de meeste gevallen dat de leraar wel in opleiding. De categorie wordt 

aangeduid als de benoembaar. Het gaat om: 

• Tijdelijke vervangers bij afwezigheid en leraren voor moeilijk vervulbare vacatures. Als 

vervanger voor de klas mag maximaal 1 jaar, onbevoegd voor de klas bij moeilijker 

vervulbare vacature mag dat ook 1 jaar. Deze periode kan met 2x2 jaar verlengd worden, 

mits de leraar in opleiding is (gemeten volgens rekenregels). 

• Leraren die al een vakbevoegdheid hebben en daarnaast een ander vak geven (zgn. 

andersbevoegden). Dit mag 2 jaar (met eenmaal mogelijkheid tot verlengen), de leraar moet 

wel in opleiding zijn (gemeten volgens rekenregels). 

• Duale studenten (“LIO’s”), dit mag 5 maanden als de student voldoende studiepunten heeft 

(gemeten volgens rekenregels). 

• Zij-instromers met een geschiktheidsverklaring. Dit mag 2 jaar (met eenmaal mogelijkheid tot 

verlengen), de aanname is dat de zij-instromer daarna over een diploma beschikt (gemeten 

volgens rekenregels). 

• Gastdocenten/externen met beperkte onderwijstaak die onder supervisie les geven voor 

maximaal gemiddeld 4 uur per week op jaarbasis (voor het eerst in IPTO 2014 gemeten). 

• Tweedegraders die eerstegraads lessen geven (zgn. onderbevoegden). Voorwaarden zijn dat 

dit maximaal 1 jaar gebeurt, de leraar verder voornamelijk in de onderbouw les geeft en de 

school voor maximaal 5 procent van de lessen in de bovenbouw deze constructie toepast. Dit 

met gemeld worden aan de inspectie (gemeten volgens rekenregels). 

 

Zie verder de bijlage (verdiepende analyse) bij het plan van aanpak tegengaan onbevoegd lesgeven 

vo: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/29/kamerbrief-over-plan-van-

aanpak-tegengaan-onbevoegd-lesgeven-voortgezet-onderwijs 

 

 


