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Bekwaamheidseisen leraren op een vluchtelingenschool 
Door: KPC Groep,  Linda Schlundt Bodien 
Maart 2016 
 
 
Inleiding 
Als leraar/leerkracht, interne begeleider of schoolleider van een vluchtelingenschool (ook wel 
nieuwkomersschool genoemd) komt er veel op je af. In korte tijd moet er een locatie worden 
gevonden, personeel worden geworven lesmateriaal worden verzameld en financieringsbronnen 
worden geregeld, allemaal met als doel het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor 
nieuwkomers. Net als in reguliere basisscholen draait het in scholen voor vluchtelingenkinderen om 
het verzorgen van een beredeneerd en gelegitimeerd aanbod voor leerplichtige leerlingen.  Maar door 
taalproblemen, gebrek aan lesmateriaal en kennis van leerlijnen wordt veel deskundigheid en 
professionaliteit van de leraren gevraagd. In termen van competenties of bekwaamheidseisen is de 
vraag:  wat heb je eigenlijk meer of extra nodig wanneer je goed wilt kunnen functioneren als leraar op 
een vluchtelingenschool?  
 
Onderzoek 
In 2011 is door de Eindhoven School of Education in samenwerking met het IVA onderzoek gedaan 
naar de benodigde bekwaamheidseisen voor scholen met nieuwkomers. Doel van het onderzoek was 
om inzicht te verkrijgen welke competenties van belang zijn bij leerkrachten, interne begeleiders en 
schoolleiders die op zo’n school werken.  Voor dat onderzoek werden drie verschillende competentie 
profielen gebruikt (zie bijlage). 

 Voor de leerkracht: het competentieprofiel uitgaande van SBL 

 Voor de interne begeleider: Het competentieprofiel beroepsstandaarden Lbib uitgave PICA 

 Voor de schoolleider: Het competentieprofiel bekwaamheidseisen leidinggevenden NSA 
 

Het onderzoek bestond uit een vragenlijst die door in totaal 145 leerkrachten, interne begeleiders en 

schoolleiders is ingevuld. De uitkomsten van het onderzoek waren als volgt:  

- Voor leraren wordt in vergelijking met het regulier basisonderwijs een groter beroep gedaan 

op vier van de zeven SBL competenties te weten:  

o de interpersoonlijke competentie 

o de pedagogische competentie 

o de vakinhoudelijke & didactische competentie 

o de organisatorische competentie. 

- Voor interne begeleiders wordt een groter beroep gedaan op twee van de zeven 

bekwaamheidseisen Lbib te weten:  

o Samenwerken met externen 

o Innovatieve competentie 

- Voor schoolleiders wordt een groter beroep gedaan op één van de zeven bekwaamheidseisen 

NSA, te weten:  

o Intrapersoonlijke competentie 

Verklaring voor deze uitkomsten was dat de ‘lat’ op vluchtelingenscholen nu eenmaal ‘hoger’ ligt is 

doordat de context en omstandigheden waarin de leerkrachten werken anders is dan op de meeste 

basisscholen. Je hebt meer kennis nodig van andere culturen. Het werken met kinderen die geen 

Nederlands spreken en die andere gewoontes en culturen meebrengen  brengt met zich mee dat 

leerkrachten vaardigheden als ‘non-verbaal communiceren’  en ‘flexibiliteit’ nu eenmaal goed moeten 

beheersen. Dit is niet alleen van toepassing op de interactie tussen leerkracht en leerling maar ook 

voor de communicatie tussen leerkracht en ouders/verzorgers van die leerlingen. Wat betreft de 

vakinhoudelijke en vakdidactische competentie betreft wordt iets extra’s gevraagd ten aanzien van het 

verzorgen van Nederlands als tweede taal. Door het ontbreken van een dossier of leerlingvolgsysteem 

is het inschatten van de beginsituatie vaak een lastige zaak, evenals het maken van een 

groepsindeling en het omgaan met verschillen in de klas.  
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Van interne begeleiders en schoolleiders wordt (meer dan anders) gevraagd om samen te werken met 

instanties als het COA,  Vluchtelingenwerk, politie, sociaal werkers of met therapeuten. Er is vaker dan 

anders contact nodig met omringende instanties en is er meer tijd nodig om te achterhalen wat de 

meest geschikte stappen zijn voor deze leerling in deze situatie.  Van belang is verder om actief en 

zichtbaar te zijn in de (regionale) maatschappelijke context. Door de sterk wisselende 

groepssamenstelling is bij interne begeleiders veel innovatief vermogen nodig om samen met de 

leraren telkens opnieuw passend onderwijs te ontwerpen. 

Schoolleiders geven aan dat zij extra aandacht schenken aan de samenstelling van het team. 
Daarnaast moeten zij (meer dan anders) in staat zijn soms wisselende uitgangspunten van 
overheidsbeleid te vertalen naar goed onderwijs.  
 
 
Herijkte bekwaamheidseisen leerkrachten 
In 2012 heeft de Onderwijscoöperatie een voorstel gedaan aan de minister van OCW voor het herijken 
van  de bekwaamheidseisen voor leraren. Aanleiding was dat er destijds rond competenties en 
competentiebenaderingen van bekwaamheid spraakverwarring bestond. De Onderwijscoöperatie vatte 
de noodzaak tot herijking in drie redenen samen: 

1. De zogenaamde SBL-competenties vormden een geen concreet en eenduidig kader voor 
interpretatie van de bekwaamheidseisen. 

2. Competenties en bekwaamheidseisen werden nogal eens door elkaar gehaald. Soms werd de 
algemene, globale definitie van de competenties opgevat als de bekwaamheidseis zelf en 
verdwenen de eisen ten aanzien van noodzakelijke kennis en kunde van de leraar uit zicht. 

3. De manier waarop de kern van het beroep in de competenties werd gerepresenteerd, werd 
door leraren niet direct en zonder uitleg als zodanig herkend. 

 

In het nieuwe voorstel heeft men zich gericht op actualisering, verbetering en verduidelijking van de 

bekwaamheidseisen. Er is een driedeling gemaakt naar vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek. Elk 

onderdeel begint met een heldere definiëring waarna de bekwaamheidseis meer concreet wordt 

uitgewerkt in termen van kennis en kunde (vaardigheden).  OCW werkt momenteel aan omzetting van 

dit voorstel naar wetgeving, waarna de nieuwe bekwaamheidseisen in principe per 1 augustus 2017 in 

werking kunnen treden. 

Mijns inziens zou het interessant zijn wanneer er straks opnieuw onderzoek wordt gedaan naar deze 

bijgestelde bekwaamheidseisen in relatie leraren op vluchtelingenscholen. Daarbij zou (net als in het 

vorige onderzoek) opnieuw aandacht geschonken kunnen worden specifieke bekwaamheidseisen 

voor interne begeleider en schoolleiders met behulp va de twee andere instrumenten. Zo ver is het nu 

nog niet, maar daarop vooruitlopend ben ik benieuwd naar wat u van de bijgestelde eisen voor leraren 

vindt in relatie tot vluchtelingenscholen.  Hieronder treft u een lijst aan van bijgestelde 

bekwaamheidseisen waarbij u per onderdeel kunt aangeven  

- of de genoemde bekwaamheidseis naar uw persoonlijke mening meer, minder of evenveel 

van toepassing is op een school voor vluchtelingen/nieuwkomers 

- en (gesteld dat u op zo’n school werkt) in hoeverre u naar uw mening persoonlijk beschikt 

over de gevraagde bekwaamheidseis: onvoldoende, matig, voldoende of ruim 

voldoende/goed. 

Invullen van deze lijst levert een beeld op van waar wat u betreft accenten liggen qua 

bekwaamheidseisen voor leraren op een vluchtelingenschool. Dat beeld kan helpen bij het werven 

van nieuw personeel en het voeren van een discussie over het gewenste niveau van professionaliteit 

en deskundigheid. Voor u persoonlijk geeft het een indicatie waaraan u aandacht kunt besteden als 

het gaat om professionele groei.   

Elk onderdeel begint met de definitie van de nieuwe bekwaamheidseis. Bij de concretisering die volgt, 

heb ik de vrijheid genomen om de oorspronkelijke tekst in te korten, dit omwille van de leesbaarheid 

en hanteerbaarheid als instrument voor zelfevaluatie en discussie. Verder is ervoor gekozen om u 

scores te laten invullen per totaalblokje; daarbij kunt u desgewenst aantekeningen maken en 

nuanceringen aanbrengen. Voor de volledige tekst en de onderbouwing van de herijkte 

bekwaamheidseisen verwijs ik u graag naar de oorspronkelijke bron. 
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Benieuwd naar uw mening! 

BIJLAGE  Zelfevaluatieinstrument Herijkte Bekwaamheidseisen -  Nieuwkomersschool 

Bekwaamheidseis Is van toepassing op een 
nieuwkomersschool in 
vergelijking met een 
reguliere school: 

Persoonlijk beschik 
ik in deze mate over 
deze 
bekwaamheidseis: 

Vakinhoudelijk bekwaam - definitie 
Vakinhoudelijk bekwaam wil zeggen dat de leraar de inhoud van zijn onderwijs beheerst. Hij/zij ‘staat boven’ de 
leerstof en kan die zo samenstellen, kiezen en/of bewerken dat zijn leerlingen die kunnen leren. De leraar kan 
vanuit zijn vakinhoudelijke expertise verbanden leggen met het dagelijks leven, met werk en met wetenschap 
en bijdragen aan de algemene vorming van zijn leerlingen. Hij/zij houdt zijn vakkennis en -kunde actueel. Om 
vakinhoudelijk bekwaam te zijn moet de leraar ten minste het volgende in algemene termen weten en kunnen. 

Vakinhoudelijke bekwaamheidseisen 
1. beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden 

gericht op het behalen van de kerndoelen 
en kent theoretische achtergronden daarvan.  

2. heeft een grondige beheersing van de 
basisvakken taal en rekenen. 

3. heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in ten 
minste één van de andere vakken/leergebieden; 

4. heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de 
leerstof. 

5. overziet de opbouw van het curriculum en de 
doorlopende leerlijnen; kent de samenhang; weet 
hoe het regulier onderwijs voorbereidt op het 
vervolgonderwijs. 

6. weet dat zijn leerlingen de leerstof op 
verschillende manieren kunnen opvatten, 
interpreteren en leren; kan afstemmen op die 
verschillen tussen leerlingen. 

o minder 
o evenveel 
o meer 

o onvoldoende 
o matig 
o voldoende 
o ruim 

voldoende/goed 

aantekeningen aantekeningen 

Vakdidactisch bekwaam- definitie 
Vakdidactisch bekwaam wil zeggen dat de leraar de vakinhoud leerbaar maakt voor zijn leerlingen, in 
afstemming met zijn collega’s en passend bij het onderwijskundige beleid van zijn school. Hij/zij weet die 
vakinhoud te vertalen in leerplannen of leertrajecten. Hij/zij doet dit met een professionele, 
ontwikkelingsgerichte werkwijze, waarin de volgende handelingselementen herkenbaar zijn: 

Vakdidactische bekwaamheid- kennis 
7. heeft kennis van verschillende leer- en 

onderwijstheorieën die voor de eigen 
onderwijspraktijk relevant zijn en kan die 
herkennen in het leren van de leerlingen. 

8. kent verschillende methodes en criteria en kan de 
bruikbaarheid ervan voor de leerlingen 
vaststellen. 

9. weet hoe een leerplan in elkaar zit en kent de 
criteria waaraan een goed leerplan moet voldoen. 

10. heeft kennis van digitale leermaterialen en –
middelen. 

11. kent criteria waarmee de bruikbaarheid daarvan 
voor zijn leerlingen kan worden vastgesteld; 

12. kent verschillende doelen van evalueren en 
toetsen. 

13. heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de 
vakdidactiek ten behoeve van het type onderwijs 
en het deel van het curriculum. 

o minder 
o evenveel 
o meer 

o onvoldoende 
o matig 
o voldoende 
o ruim 

voldoende/goed 

aantekeningen aantekeningen 

Vakdidactische bekwaamheid- kunde 
14. kan onderwijs voorbereiden, zoals bijvoorbeeld: 

 doelen stellen, leerstof selecteren en ordenen. 
 samenhangende lessen uitwerken met 

passende werkvormen, materialen en media, 
afgestemd op het niveau en de kenmerken 
van zijn leerlingen. 

 passende en betrouwbare toetsen kiezen, 
maken of samenstellen. 

o minder 
o evenveel 
o meer 

o onvoldoende 
o matig 
o voldoende 
o ruim 

voldoende/goed 

aantekeningen aantekeningen 
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Bekwaamheidseis Is van toepassing op een 
nieuwkomersschool in 
vergelijking met een 
reguliere school: 

Persoonlijk beschik 
ik in deze mate over 
deze 
bekwaamheidseis: 

 

15. kan onderwijs uitvoeren en het leren organiseren, 
zoals bijvoorbeeld: 
 adequaat klassenmanagement realiseren. 
 verwachtingen en leerdoelen duidelijk maken 

en leerlingen motiveren om deze te halen. 
 leerstof aan leerlingen begrijpelijk en 

aansprekend uitleggen, voordoen hoe ermee 
gewerkt moet worden en daarbij inspelen op 
de taalbeheersing en taalontwikkeling van zijn 
leerlingen. 

 doelmatig gebruik maken van beschikbare 
digitale leermaterialen en -middelen. 

 variatie aanbrengen en bij instructie en 
verwerking differentiëren naar niveau en 
kenmerken van zijn leerlingen. 

 stimulerende vragen stellen en opbouwende 
gerichte feedback geven op taak en aanpak. 

 samenwerking, zelfwerkzaamheid en 
zelfstandigheid stimuleren. 

o minder 
o evenveel 
o meer 

o onvoldoende 
o matig 
o voldoende 
o ruim 

voldoende/goed 

aantekeningen aantekeningen 

16. kan onderwijs evalueren en ontwikkelen, zoals 
bijvoorbeeld: 
 voortgang volgen, resultaten toetsen, 

analyseren en beoordelen. 
 feedback vragen van leerlingen en deze 

gebruiken voor een gericht vervolg van het 
onderwijsleerproces. 

 leerproblemen signaleren en met hulp van 
collega’s oplossingen zoeken of 
doorverwijzen. 

 advies vragen aan collega’s of deskundigen, 
hierbij gebruik makend van professionele 
consultatie, zoals supervisie en intervisie. 

 didactische aanpak evalueren, analyseren, 
bijstellen en ontwikkelen. 

 bijdragen aan pedagogisch-didactische 
evaluaties en gebruiken bij de onderwijs-
ontwikkeling in de school. 

 inhoud en didactische aanpak van onderwijs 
uitleggen en verantwoorden. 

 in staat zijn tot kritische reflectie op eigen 
pedagogisch-didactisch handelen. 

o minder 
o evenveel 
o meer 

o onvoldoende 
o matig 
o voldoende 
o ruim 

voldoende/goed 

aantekeningen aantekeningen 

Pedagogisch bekwaamheid - definitie 
Pedagogische bekwaamheid wil zeggen dat de leraar met een professionele, ontwikkelingsgerichte werkwijze 
en in samenwerking met zijn collega´s een veilig, ondersteunend en stimulerend leerklimaat voor zijn 
leerlingen kan realiseren. Hij/zij volgt de ontwikkeling van zijn leerlingen in hun leren en gedrag en stemt 
daarop zijn handelen af. Hij/zij draagt bij aan de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van zijn leerlingen. 
Hij/zij kan zijn pedagogisch handelen afstemmen met zijn collega´s en met anderen die voor de ontwikkeling 
van de leerling verantwoordelijk zijn. Deze uitspraak heeft een brede betekenis en impliceert ook de bijdrage 
van de leraar aan burgerschapsvorming en de ontwikkeling van de leerling tot een zelfstandige en 
verantwoordelijke volwassene. Ook in pedagogische zin blijft zijn onderwijs van deze tijd. 
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Bekwaamheidseis Is van toepassing op een 
nieuwkomersschool in 
vergelijking met een 
reguliere school: 

Persoonlijk beschik 
ik in deze mate over 
deze 
bekwaamheidseis: 

Pedagogisch bekwaam, kennis 
17. heeft kennis van (elementen uit de) sociale 

psychologie en communicatietheorieën die voor 
de eigen onderwijspraktijk relevant zijn en kan 
deze betrekken op het eigen pedagogisch 
handelen. 

18. heeft kennis van agogische en pedagogische 
theorieën en methodieken, die voor de 
onderwijspraktijk relevant zijn en kan deze 
betrekken op het pedagogisch handelen. 

19. heeft kennis van veelvoorkomende ontwikkelings- 
en gedragsproblemen en -stoornissen. 

20. heeft zicht op de leefwereld van de leerlingen en 
hun sociaal-culturele achtergrond. 

21. weet hoe hiermee rekening te houden in het 
onderwijs. 

22. heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de 
pedagogiek van het type onderwijs en het deel 
van het curriculum waarin men werkzaam is. 

o minder 
o evenveel 
o meer 

o onvoldoende 
o matig 
o voldoende 
o ruim 

voldoende/goed 

aantekeningen aantekeningen 

Pedagogisch bekwaam, kunde 
23. kan groepsprocessen sturen en begeleiden. 
24. kan vertrouwen wekken bij leerlingen en een 

veilig pedagogisch klimaat scheppen. 
25. kan ruimte scheppen voor leren, inclusief het 

maken van vergissingen en fouten. 
26. kan verwachtingen duidelijk maken en eisen 

stellen aan leerlingen. 
27. kan het zelfvertrouwen van leerlingen stimuleren, 

hen aanmoedigen en motiveren. 
28. heeft oog voor de sociaal-emotionele en morele 

ontwikkeling van zijn leerlingen en doet daar 
recht aan. 

29. kan ontwikkelings-, gedragsproblemen en -
stoornissen signaleren en indien nodig met hulp 
van collega’s oplossingen zoeken of 
doorverwijzen. 

30. kan het eigen onderwijs en de eigen 
pedagogische omgang met leerlingen uitleggen 
en verantwoorden. 

31. kan het eigen pedagogisch handelen afstemmen 
met ouders en anderen die vanuit hun 
professionele verantwoordelijkheid betrokken zijn 
bij de leerling. 

32. is in staat tot kritische zelfreflectie in de 
pedagogische relatie. 

33. kan eigen grenzen bewaken. 

o minder 
o evenveel 
o meer 

o onvoldoende 
o matig 
o voldoende 
o ruim 

voldoende/goed 

aantekeningen aantekeningen 

Bronvermelding 

 2011 Nieuwkomers in het basisonderwijs, door Eindhoven school of Education en IVA beleidsonderzoek en advies, 

M. Van Vijfeijken en T. van Schilt-Mol. 

 2014 Voorstel herijking bekwaamheidseisen, Onderwijscoöperatie. 

 2014 Verantwoording herijking  bekwaamheidseisen, Onderwijscoöperatie. 
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Bijlage 

 

Tabel 1. Overzicht ‘oude’ SBL-competenties leerkracht primair onderwijs 

Nr  SBL-competentie  Korte omschrijving  

1.  
Interpersoonlijk competent  

Leiding geven en zorgen voor een goede sfeer van omgaan met en 

samenwerking tussen leerlingen.  

2.  

Pedagogisch competent  

Zorgen voor een veilige leeromgeving en bevorderen van 
persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling of: bevorderen van de 
ontwikkeling tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon.  

3.  Vakinhoudelijk en didactisch 

competent     

Zorgen voor een krachtige leeromgeving en bevorderen van het 
leren.  

4.  
Organisatorisch competent  

Zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer en 

structuur in de leeromgeving.  

5.  Competent in het samenwerken met 

collega's  

Zorgen dat het werk afgestemd is op dat van collega’s; bijdragen 

aan het goed functioneren van de schoolorganisatie.  

6.  Competent in samenwerking met de 
omgeving  

In het belang van de leerlingen een relatie onderhouden met ouders, 
buurt, bedrijven en instellingen.  

7.  Competent in reflectie en 

ontwikkeling  

Zorgen voor de eigen professionele ontwikkeling en de 

professionele kwaliteit van de beroepsuitoefening.  

 

Tabel 2. Overzicht beroepsstandaard intern begeleider Lbib uitgave PICA 
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