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Betreft Wet beroep leraar

Geacht college van bestuur, schoolbestuur,

Met deze brief wil ik u informeren over de laatste stand van zaken rond de
implementatie van de Wet beroep leraar in het algemeen en de gegevenslevering
door de werkgevers in het bijzonder. Ik hecht zeer aan uw actieve betrokkenheid
hierbij, en roep u dan ook op om aan de slag te gaan met de taken en
verantwoordelijkheden die in deze wet bij u belegd zijn.

Wet beroep leraar
In juli 2017 bent u geïnformeerd over de inwerkingtreding van de'Wet beroep
leraar en lerarenregister' op 1 augustus 20t7. Deze wet erkent de professionele
ruimte van de leraar, met een wettelijke verankering van het beroep leraar, een
professionele standaard en een professioneel statuut. Sluitstuk van deze wet is
een lerarenregister, waarin leraren hun bekwaamheidsonderhoud bijhouden.

Deze wet legt ook een aantal taken bij u als schoolbestuur: zo bent u

verantwoordelijk voor de aanlevering van de gegevens van uw leerkrachten aan
DUO voor wat betreft het register. Schoolbesturen zijn immers als bevoegd gezag

de enige organen die weten welke leerkrachten actief lesgeven en op grond
waarvan zij zijn aangesteld. Ook heeft u een belangrijke taak in de
totstandkoming van het professioneel statuut, waarin schoolbesturen en
leerkrachten samen afspraken vastleggen over de professionele ontwikkeling van
de leerkracht in relatie tot team- en schoolontwikkeling en het HRM-beleid.

Zelfde doel, andere aanpak
Er is de afgelopen maanden veel discussie geweest over betreffende wet. Het
register als middel voor professionalisering was te veel doel op zich geworden, en
leerkrachten vonden dat zij onvoldoende betrokken waren geweest bij de
vormgeving ervan. Ik heb deze kritieken goed gehoord, en onlangs in een briefl
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aan de Tweede Kamer laten weten dat ik de implementatie van de Wet beroep
leraar anders zal aanpakken. Ik vind het belangrijk dat de leraar weer centraal
staat, en dat er meer oog is voor de context van de school. Dat betekent dat ik
allereerst laat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de vorming van een
stevige en representatieve beroepsorganisatie van leraren, alvorens verder te
gaan met een gedragen implementatie van het register. Dat betekent dat er
voorlopig geen verplicht register zal zijn.

Uitstel, geen afstel
Het betekent evenwel niet dat het register van de baan is. Ik vind het belangrijk
dat ook het sluitstuk van de wet, een register, op termijn gerealiseerd wordt. Bij
de uitwerking van dat register zal de leraar centraal staan, maar moet ook
geborgd worden dat u daar als schoolbestuur goed mee uit de voeten kunt in uw
HRM-beleid. Ik beloof u dat ik schoolbesturen daarom een goede plek zal geven in
het implementatieproces. In de aanloop naar verplichte registratie vind ik het
belangrijk dat leraren al op vrijwillige basis ervaring opdoen met het bijhouden
van bekwaamheidsonderhoud, en dit voor zichzelf kunnen vastleggen.

Portfoliotool
Er is de afgelopen jaren samen met leraren gebouwd aan een moderne en
flexibele portfoliotool, binnen de infrastructuur van een lerarenregister. Dit
portfoliodeel van het register wordt op l augustus 2018 opgeleverd en
opengesteld. Ik vind het belangrijk dat dit poftfolio gebruikt kan worden door
leerkrachten die dat uit eigen beweging willen. Dit pottfolio is niet openbaar.

Om uw leerkrachten toegang te geven tot dit portfolio, zijn hun gegevens nodig,
waaronder de benoemingsgrondslagen. Daarom is het van belang dat u als
schoolbestuur deze tijdig aanlevert. Deze geautomatiseerde gegevenslevering is

zo ontwikkeld dat de leerkracht in dit proces zoveel mogelijk wordt ontzien, als u
als schoolbestuur daaraan meewerkt. Het betekent dat u eenmalig de
benoemingsgrondslagen dient aan te leveren aan DUO. Daarna worden deze
automatisch periodiek bijgewerkt. Ik wil onderstrepen dat deze uitwisseling van
gegevens ordentelijk tot stand komt, op een wettelijke grondslag, en in lijn met
de waarborgen en verplichtingen die voortvloeien uit de AVG.

Gegevenslevering uiterlijk op 31 december 2O18
Ik hecht er kortom zeer aan dat u als schoolbestuur uw wettelijke
verantwoordelijkheid als werkgevers op dit punt nakomt, en u uw leraren in staat
stelt om aan de slag kunnen met het bijhouden van hun bekwaamheid in de
nieuwe portfoliotool. Ik had u reeds verzocht deze gegevens aan te leveren voor 1

augustus, en wil u vragen deze datum bij voorkeur aan te houden, omdat leraren
immers dan al in het portfolio terecht kunnen. In verband met de complexiteit bij
het VO, verzoek ik u echter uiterlijk 31 december 2018 aan deze wettelijke
verplichting te hebbe n
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