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Bekwaamheidseisen in het mbo  
 

 

Van:  Een factsheet van het Kennispunt MBO Burgerschap 

Datum:  Oktober 2018 

Contact:  burgerschap@mboraad.nl 

 
 
Algemene bekwaamheidseisen  

Het mbo kent geen vakspecifieke bevoegdheidseisen, zoals in het voortgezet onderwijs, omdat niet 

wordt gewerkt met afzonderlijke examenvakken. Alle docenten in het mbo werken vanuit de context 

van het beroep en de sector waarvoor zij hun studenten opleiden. Alle docenten in het mbo:  

• zijn in principe breed inzetbaar;  

• werken in breed samengestelde onderwijsteams;  

• moeten bekwaam zijn voor het onderwijs dat zij verzorgen.  

 

In het mbo benoemt het bevoegd gezag een docent. Dit kan alleen als de docent voldoet aan de 

wettelijk gestelde bekwaamheidseisen, zoals die staan beschreven in de Wet op de beroepen in het 

onderwijs (wet BIO). Een docent moet minimaal beschikken over een diploma van een eerste- of 

tweedegraads lerarenopleiding of over een geschiktheidsverklaring in combinatie met het getuigschrift 

pedagogisch-didactische scholing WEB (pdg). Daarnaast moet hij of zij beschikken over voldoende 

vakkennis en kennis van de sector waarvoor hij/zij studenten opleidt. Hij/zij moet de historie van de 

ontwikkelingen in de sector (nationaal en internationaal) kennen en erover kunnen lesgeven, zodat 

hij/zij zijn/haar studenten breder en toekomstbestendig naar hun toekomstig beroep kan laten kijken. 

 

Het mbo is teamwork 

In het mbo staat in de opleidingen het drievoudig kwalificeren centraal. Scholen maken zelf de keuze 

hoe zij de elementen van de drievoudige kwalificatie vertalen naar onderwijsactiviteiten. In het mbo 

verzorgen onderwijsteams het onderwijs. Binnen de teams komen verschillende specialisaties 

samen, wordt samengewerkt en worden kennis en ervaring onderling afgestemd.  

 

In onderwijsprogramma’s werken de teams uit hoe de beroepsspecifieke eisen (uit het 

kwalificatiedossier) en de generieke eisen (zoals de referentiekaders taal en rekenen en de 

kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap) zich tot elkaar verhouden. Sommige scholen integreren 

maximaal, andere scholen werken met losse onderdelen. Afhankelijk van de manier waarop de teams 

het onderwijsprogramma uitwerken, verdelen ze de verschillende onderwijstaken en kijken ze welke 

docent welk onderdeel het best kan verzorgen.  

 

Kwaliteitsborging  

Het bevoegd gezag moet voor elke docent een bekwaamheidsdossier hebben, waarin de 

bekwaamheid wordt onderbouwd en waaruit blijkt dat de docent de bekwaamheid onderhoudt. Dit 

bekwaamheidsdossier kan de onderwijsinspectie opvragen.  

 



 

De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van docenten en beoordeelt of het bevoegd 

gezag op een juiste manier docenten benoemt en inzet voor het onderwijs waarvoor ze geschikt 

worden geacht. Hierbij is het uiteraard noodzakelijk dat de school beschikt over professioneel HR-

beleid dat aansluit bij de wettelijke bekwaamheidseisen. De docenten moeten niet alleen 

beroepsgerichte en vakinhoudelijke competenties hebben, maar ook beschikken over voldoende 

pedagogisch-didactische vaardigheden die specifiek nodig zijn voor het mbo. 


