
Benoembare 
docenten in 
het mbo 
Alle beschikbare kennis en inzichten met 
betrekking tot benoembaar, bekwaam en 
bevoegd in het mbo zijn verzameld in het 
servicedocument “Benoembaar, bekwaam 
en bevoegd”. 

Deze folder dient als leeswijzer voor het 
servicedocument en maakt snel inzichtelijk 
welke voornaamste categorieën docenten 
benoembaar zijn in het mbo. 
U leest welke docent benoembaar, tijdelijk 
benoembaar of beperkt benoembaar is op 
grond van de Wet educatie en beroeps-
onderwijs. Benoemingsvereisten staan los 
van het arbeidsrecht en de wet- en 
regelgeving over tijdelijke contracten.

Wat heeft de docent in zijn rugzak zitten dat 
hem of haar benoembaar maakt tot docent 
in het mbo? En welke aanvullende informatie is 
relevant?
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Benoembaar,
bekwaam 
en bevoegd
in het mbo
Het servicedocument “Benoembaar, 
bekwaam en bevoegd” van de MBO Raad 
licht de wet- en regelgeving toe rondom het 
mogen benoemen van docenten in het mbo. 

De wetgeving geeft ruimte aan mbo-scholen 
bij het benoemen van docenten. Deze 
ruimte is nodig, zodat mbo-scholen optimaal 
invulling kunnen geven aan de verantwoor-
delijkheid voor het verzorgen van 
kwalitatief goed beroepsonderwijs. Het 
servicedocument maakt mbo-scholen 
wegwijs in de wetgeving en de context. Het 
document helpt bij het maken van 
verantwoorde keuzes.

Het onderwijs in het mbo wordt verzorgd 
door onderwijsteams bestaande uit 
docenten en instructeurs. Deze folder gaat 
alleen over docenten. Voor instructeurs 
gelden andere eisen. 

Het servicedocument “Benoembaar, 
bekwaam en bevoegd” vindt u op 
mboraad.nl/publicaties.

Beperkt benoembaar Tijdelijk benoembaar Tijdelijk benoembaar Tijdelijk benoembaar Benoembaar BenoembaarBenoembaar

Wat zit er in de rugzak? 
Een getuigschrift van een eerste- of 
tweedegraads lerarenopleiding gericht 
op het beroep van leraar in het 
voortgezet onderwijs.

Aanvullende informatie
De docent kan ook beschikken over 
een daaraan gelijk gesteld (bijvoorbeeld 
buitenlands) diploma of erkenning van 
beroepskwalificaties. Alleen een 
diploma van de PABO voldoet niet: de 
PABO leidt op tot leraar in het 
basisonderwijs. 

Verwijzing servicedocument
Paragraaf 2.2 en 4.1, 4.2.

Benoembaar

Wat zit er in de rugzak? 
Een bachelor- of mastergetuigschrift 
(HBO/WO) + een geschiktheidsverkla-
ring van het bevoegd gezag + een 
getuigschrift pedagogisch-didactische 
scholing WEB (PDG).

Aanvullende informatie
In plaats van een bachelor- of 
mastergetuigschrift is ook mogelijk: 
een combinatie van aantoonbaar 
bachelor werk- en denkniveau en 
minimaal drie jaar voor het te geven 
onderwijs relevante werkervaring. 
De gevolgde opleiding en de maat-
schappelijke of beroepservaring zijn 
van voldoende belang in verhouding 
tot de beoogde werkzaamheden.    

Verwijzing servicedocument
Paragraaf 2.2.

Wat zit er in de rugzak? 
Een diploma of getuigschrift van een 
opleiding die vóór 1 augustus 1991 
was gericht op het beroep van leraar in 
het voortgezet onderwijs: bijvoorbeeld 
een derdegraads bevoegdheid 

Aanvullende informatie
In het geval van een getuigschrift van 
de Pedagogische Academie of 
Kweekschool is op de akte van 
bekwaamheid een verwijzing nodig 
naar art. 129 bis Lager Onderwijswet 
1920 of art. 29, vierde lid onder b 
WVO.  

Verwijzing servicedocument
Paragraaf 2.2, 4.3, 4.5.

Wat zit er in de rugzak? 
De docent moet voldoen aan de eisen 
van de garantieregeling van artikel 
12.2.7 van de WEB.  

Aanvullende informatie
De docent heeft: 
1. in het studiejaar 1995-1996

onderwijs gegeven aan een
mbo-school, of

2. in de periode van 1 augustus 1990
tot en met 31 juli 1995 gedurende
ten minste 40 weken onderwijs
gegeven aan een mbo-school, of

3. de differentiatie basiseducatie in
combinatie met een getuigschrift
cultureel werk / cultureel maat-
schappelijke vorming of opleiding
hoger pedagogisch onderwijs
(behaald vóór 1-9-1997).

Verwijzing servicedocument
Paragraaf 2.7.

Wat zit er in de rugzak? 
Een bachelor- of mastergetuigschrift 
(HBO/WO) + een geschiktheidsverkla-
ring van het bevoegd gezag. 

Aanvullende informatie
In plaats van een bachelor- of master- 
getuigschrift is ook mogelijk: een 
combinatie van aantoonbaar bachelor 
werk- en denkniveau en minimaal drie 
jaar voor het te geven onderwijs 
relevante werkervaring. De gevolgde 
opleiding en de maatschappelijke of 
beroepservaring zijn van voldoende 
belang in verhouding tot de beoogde 
werkzaamheden.   

De benoeming kan plaatsvinden 
voor een maximale periode van twee 
aaneengesloten studiejaren met 
verlenging voor nog een periode van 
twee jaar. 

Verwijzing servicedocument
Paragraaf 2.3.

Wat zit er in de rugzak? 
Er gelden tijdelijk geen specifieke eisen 
voor benoeming. Het bevoegd gezag 
beoordeelt of de betrokkene voldoende 
vakinhoudelijk en pedagogisch-didac-
tisch bekwaam is om les te geven.  

Aanvullende informatie
De benoeming kan plaatsvinden voor 
een maximale periode van twee jaar. 
Deze periode is te verlengen met nog 
een periode van twee jaar indien er een 
scholingsafspraak wordt gemaakt om 
binnen twee jaar alsnog volledig aan de 
bekwaamheidseisen te voldoen.   

Verwijzing servicedocument
Paragraaf 2.4.

Wat zit er in de rugzak? 
De docent is in opleiding voor een 
getuigschrift van een eerste- of 
tweedegraads lerarenopleiding voor het 
voortgezet onderwijs.  

Aanvullende informatie
Onder LIO wordt over het algemeen 
verstaan de student die in de laatste 
fase van zijn lerarenopleiding als docent 
werkzaam is. De LIO voldoet op dat 
moment niet aan de bekwaamheidsei-
sen. De LIO is tijdelijk benoembaar voor 
een periode van maximaal twee jaar 
met verlenging voor nog een periode 
van twee jaar. 

Verwijzing servicedocument
Paragraaf 2.6.

Wat zit er in de rugzak? 
Specifieke kennis en bekwaamheden, 
samenhangend met ervaringen en 
werkzaamheden in andere sectoren van 
de samenleving en het bedrijfsleven.

Aanvullende informatie
Deze docent wordt uitsluitend belast 
met het verzorgen van onderwijsonder-
delen waar zijn specifieke kennis en 
bekwaamheden in het bijzonder 
betrekking op hebben. Dat gebeurt 
onder verantwoordelijkheid van een 
door het bevoegd gezag aangewezen 
docent.

De benoeming geldt voor maximaal 
gemiddeld 6 klokuren per week 
op jaarbasis.  

Verwijzing servicedocument
Paragraaf 2.5.
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