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Geachte mevrouw Den Besten en heren Van Asseldonk en Heerts,

Met uw brief van 22 november geeft u aan voorstander te zijn van een

Lerarenregister dat daadwerkelijk van, voor en door de leraar is. Een register dat
werkt als stimulans en hulpmiddel voor leraren om te blijven werken aan hun
professionele ontwikkeling. Ook wij hechten hieraan veel belang. We waarderen

het daarom dat u uw zorgen met ons deelt.

Wij hebben in onze brief aan de Tweede Kamer laten weten dat we een herstart
nodig vinden om het register daadwerkelijk van, voor en door de leraar te laten

zijn. Op dat punt zijn we het dus met elkaar eens. Tegelijkertijd maken we ook
een kanttekening. U geeft in uw brief aan graag met ons in gesprek te gaan over
de manier waarop het register succesvol kan worden uitgewerkt. Wij zien onze rol

als faciliterend aan het belangrijke proces dat de beroepsgroep zelf moet
doormaken, zowel inhoudelijk rond het kwaliteitskader als in de ontwikkeling naar

een sterke beroepsgroep. De beroepsgroep heeft de ruimte nodig om deze
processen goed te kunnen oppakken. Dat is de reden dat wij hebben ingestemd

met het verzoek van de afvaardiging om meer tijd te nemen voor het
kwaliteitskader.

Om de herstart te laten slagen vinden we het belangrijk dat ieders rol bij de

uitwerking van het register duidelijk is. De beroepsgroep is nu aan zet om te
bepalen hoe het register de professionele ontwikkeling van leraren het beste kan

ondersteunen. Op dat punt raken de verantwoordelijkheid van de beroepsgroep
voor beroepskwaliteit en de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen voor
onderwijskwaliteit en HR-beleid elkaar. Om die reden lijkt het ons verstandig als

wij de afvaardiging als voorhoede van de beroepsgroep en u als

vertegenwoor:digers van de schoolbesturen in gesprek brengen. Zodat u, elk
vanuit de eigen rol, kunt bespreken hoe het register en het personeelsbeleid op

de school elkaar zouden kunnen versterken en hoe het draagvlak onder het
register door wederzijdse inspanning kan worden vergroot.
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Daarnaast zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het leveren van de

basisgegevens voor het register. De huidige planning van 1 augustus 2018 voor

het oóeñstellen van het register blijft gehandhaafd' Dat geldt daarmee ook voor

de"wettelijke levering van de gegevens in 2018, om een voorspoedige registratie

mogelijk te maken. U geeft in uw brief aan dat veel scholen hier al een start mee

ruL"n, maar ook wijzen op de complexiteit van benoemingsgrondslagen. om de

gegevenslevering door uw leden goed te ondersteunen, heeft DUO een speciale

website ontwikkeld met alle relevante informatie: www.duo.nl/lerarenregister.
ook kunnen scholen zich hier aanmelden als koploperschool, waarbij er
persoonlijke ondersteuning bij het aanleverproces en uitleg over de wet Beroep

i"raar wordt geboden. We roepen u op'om uw leden te wijzen op deze

mogelijkheden en om met ons de schouders te zetten onder een succesvol

register dat daadwerkelijk van, voor en door de leraar is'

Met vriendelij roet,

de min s- en Voortgezet Onderwijs en Media'
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