Week 2
15 jan. 2021

Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of
opmerkingen kunt u contact opnemen via info its@praktijkonderwijs.nl

Internetconsultatie wetsvoorstel bevoegdheden jonge/oudere kind
Minister Slob en minister Van Engelshoven stellen voor om met ingang van
studiejaar 2022-2023 twee aanvullende nieuwe bevoegdheden voor leraren te
introduceren. Het gaat om een bevoegdheid voor schoolonderwijs aan het jonge
kind, en een bevoegdheid voor schoolonderwijs voor het oudere kind. Tot 1 februari
loopt de consultatie: https://www.internetconsultatie.nl/
bevoegdhedenschoolonderwijs/aanmelden
Leraren met een pabo-getuigschrift kunnen aan de slag in het (speciaal) basisonderwijs,
speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of in het praktijkonderwijs. In het derde
en/of vierde studiejaar kunnen studenten zich specialiseren in onder andere een
speci eke leeftijdsgroep.
Twee nieuwe bevoegdheden
Dit wetsvoorstel introduceert twee nieuwe bevoegdheden voor leraren voor
schoolonderwijs aan het jonge en aan het oudere kind. Verder wordt geregeld dat de
afbakening van de leeftijdsgroepen in een amvb kan worden vastgelegd en dat de
toelatingseisen en bekwaamheidseisen bij de nieuwe bevoegdheden kunnen worden
aangepast.
Specialisatie
Met dit wetsvoorstel krijgen (aanstaande) pabo-studenten de mogelijkheid om vanaf de
start te kiezen voor een specialisatie voor onderwijs aan het jonge, dan wel het oudere
kind. Pabo’s kunnen opleidingen gaan aanbieden die leiden tot een getuigschrift voor de
nieuwe bevoegdheid. Het wetsvoorstel komt voort uit de wens voor meer specialisatie in
het regeerakkoord 2017 en is de uitwerking van de motie-R. Heerema c.s. (februari 2020)
waarin de regering wordt gevraagd om di erentiatie binnen de pabo mogelijk te maken
met bijbehorende bevoegdheden, bekwaamheidseisen en toelatingseisen.
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Internetconsultatie
In de internetconsultatie hebt u de mogelijkheid om te reageren op het wetsvoorstel, als
geheel, kunt u (ook) reageren op speci eke onderdelen en is er ruimte om suggesties te
doen voor de uitwerking van de afbakening in leeftijdsgroepen, de eventuele aanpassing
van de bekwaamheidseisen en/van of de toelatingseisen voor de nieuwe bevoegdheden.
Uw reactie kan anoniem of openbaar worden ingediend. Na sluiting van de consultatie
worden de reacties meegenomen bij de verdere uitwerking van dit wetsvoorstel.
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