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‘Ik ben leraar en daar ben ik trots op.
Leraar zĳn is niet zomaar een beroep.
Iedereen kan zich docent of leraar noemen, maar niet iedereen kan zich registreren. Dat kan pas als je aantoont over
de juiste vooropleiding te beschikken
en als je laat zien dat je voortdurend
investeert in je eigen professionele
ontwikkeling. Daarom heb ik mĳ ingeschreven in het register. En daarom
probeer ik mĳn collega’s over te halen
om hetzelfde te doen. Het register is
van ons, de beroepsgroep van leraren.
Wĳ laten zien wat we waard zĳn!’
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Laat zien wat je waard bent,

sta in het register

Leraar zijn, daar ben je met recht trots op. Jij en je collega’s maken jonge
mensen wegwijs en weerbaar. Je weet wat het is om voor de klas te staan.
Je hebt een gedegen opleiding gevolgd en houdt je kennis en deskundigheid goed bij. Je staat voor kwaliteit, kennis, ervaring en inzicht. Het
register is een hulpmiddel om er voor te zorgen dat je die trots kunt uitstralen en behouden. Je laat zien dat je bevoegd en bekwaam bent en
dat je er aan werkt om je kennis en kunde op peil te houden.
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Registerleraar.nl is een register van, voor en door
leraren in het primair, voortgezet en middelbaar
beroepsonderwĳs. Inschrĳving in het register geeft
aan dat je investeert in de kwaliteit van onderwĳs. Je
onderschrĳft de eisen die worden gesteld aan professionele ontwikkeling. Die eisen zĳn door leraren
zelf opgesteld. De eisen worden regelmatig herĳkt.
Inschrĳven is vrĳwillig. Het register is niet opgelegd door werkgevers of door het ministerie. Het
komt voort uit leraren zelf. Het is een middel om
uitdrukking te geven aan de eigen professionaliteit.
Leraren laten met dit register zien dat ze gezamenlĳk verantwoordelĳkheid nemen voor hun kwaliteit
en professionele ontwikkeling.

Etalage van bekwaamheid
Het register is een instrument, geen doel op zich.
Het is een etalage van bekwaamheid en professioneel bewustzĳn. Vergelĳk het met andere beroepsgroepen zoals advocaten, huisartsen, verpleegsters, accountants. Beoefenaars van deze
beroepen laten in hun dagelĳkse praktĳk zien hoe
ze hun werk doen. Zĳ bouwen hun vertrouwensrelatie op in het daadwerkelĳke contact, net als leraren. Het register geeft hen een goede basis voor de
opbouw van die vertrouwensrelatie. Het geeft standaarden om professionaliteit zichtbaar te maken.
Het register helpt ook om het kaf van het koren te
scheiden. Formeel moet iedere leraar die voor de
klas staat, bevoegd zĳn. Toch staan er nog steeds
onbevoegde leraren voor de klas. Registerleraar.nl
toont en beschermt daardoor de professionaliteit

REGISTEREN
Je kunt je registreren wanneer je...
...in het bezit bent van een erkend diploma
dat de bevoegdheid verleent tot het geven
van onderwĳs, én...
...als leraar werkt in een dienstverband
met een omvang van tenminste 332 uur op
jaarbasis (0,2 fte), of...
...niet als leraar in een dienstverband
werkt, maar als zelfstandige (zzp’er), op
basis van een 0-uur contract of als invaller
die aantoonbaar kan maken tenminste 332
uur op jaarbasis (0,2 fte) te werken, of...
...een bevoegde werkzoekende leraar bent
die in de achterliggende periode van vier
jaar tenminste 1328 uur (4 x 332 uur) als
leraar werkzaam is geweest.

van het leraarschap. Het geeft de mogelĳkheid
om meer zeggenschap te hebben over onderwĳs, ontwikkeling en de mogelĳkheden en middelen om daar aan te blĳven werken.

Sectorraden
In het register neem je op welke activiteiten je
doet voor jouw professionele ontwikkeling. In
de toekomst kun je ook je waardering voor deze
activiteiten opnemen in het register. Daarmee
maak je duidelĳk welke vormen van professionele ontwikkeling belangrĳk en nuttig zĳn voor
jou als leraar. Neveneffect is dat kwalitatief minder aanbod van activiteiten op de lange termĳn
wordt geweerd uit het register: het aanbod zal
dus alleen maar verbeteren. Het register helpt
ook om duidelĳk te maken wat leraren nodig
hebben voor hun professionele ontwikkeling.
Ook schoolleiders en bevoegd gezag hebben
hun eigen verantwoordelĳkheid. Zĳ moeten bĳvoorbeeld het personeelsbeleid goed op orde
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HOE WERKT HET REGISTER?
Op de site registerleraar.nl kun je jouw account aanmaken. Vervolgens voeg je een
verklaring van bevoegdheid toe, vul je jouw
huidige en eventueel historische werkverbanden in en vraag je jouw registratie aan.
Je gegevens worden gecontroleerd door het
register. Na goedkeuring ben je vindbaar als
registerleraar.
Je houdt in je dossier bĳ wat je doet aan professionele ontwikkeling. In vier jaar tĳd moet
een registerleraar hier tenminste 160 uur aan
besteden. Je beheert zelf alle informatie die je
in het register opvoert. Registercommissies die
bestaan uit leraren beoordelen of en zo ja voor
hoeveel uren een cursus of activiteit meetelt.
Je kunt gevalideerd aanbod opvoeren maar
ook professionaliseringsactiviteiten die je zelf
relevant vindt en die voldoen aan de criteria.
Iedereen kan op www.registerleraar.nl zien of
een leraar is geregistreerd. Het is mogelĳk om
te zoeken op de naam van de leraar, de naam
van de school en de plaatsnaam van de school.
Meer informatie is niet publiek toegankelĳk. Je
hoeft dus niet bang te zĳn voor misbruik van je
gegevens voor welke doelen dan ook.

Eén muisklik
hebben. Als het register en het personeelsbeleid goed op elkaar zĳn afgestemd, kunnen ze
elkaar ondersteunen. Daarom wordt de gebruikspraktĳk van het register ontwikkeld in samenwerking met de sectorraden. Dat gebeurt in
pilotprojecten: lerarenteams realiseren samen
met hun schoolleiding de inrichting van de professionele ontwikkeling en het gebruik van het
register in de praktĳk van hun eigen school. De
projectresultaten worden gebruikt om registerleraar.nl verder te ontwikkelen en het gebruik
ervan door leraren en binnen de instellingen
vorm te geven.

Kracht
Registerleraar.nl is net zo krachtig als het aantal leraren dat zich inschrĳft. Hoe meer leraren
zich vrĳwillig inschrĳven, hoe sterker we staan
als beroepsgroep. Velen zĳn je al voorgegaan.
Laat zien wat je waard bent, sta in het register.

Personen en instellingen die scholing en andere
vormen van professionalisering voor leraren aanbieden, kunnen dit aanmelden bĳ het register. De
registercommissies beoordelen en waarderen
dit aanbod en nemen het goedgekeurde en gewaardeerde aanbod op in een overzicht. Je kunt
scholing die je hebt gevolgd, met één muisklik
importeren in je dossier. Er zĳn drie registercommissies: voor het po (inclusief speciaal onderwĳs), vo en mbo. Deze drie commissies worden
bĳgestaan door subcommissies met gespecialiseerde kennis. Zo zĳn er voor het voortgezet
onderwĳs subcommissies voor de schoolvakken.

