Onbevoegd voor de klas?

1. Bevoegd voor de klas
a. De Wet op het Primair Onderwijs, artikel 3, lid 1 WPO, gaat er van uit dat
schoolonderwijs slechts mag worden verzorgd door degene die in het bezit
van een diploma, getuigschrift of aantekening, zoals in artikel 3, lid 1 sub 2 (1)
WPO is beschreven;
b. Voor bewegingsonderwijs is in artikel 3 WPO een individuele bepaling (lid 2)
opgenomen. Op grond van deze bepaling is een leerkracht slechts bevoegd
de lessen bewegingsonderwijs te verzorgen, indien deze in het bezit is van
het eerder genoemde diploma/getuigschrift en indien deze in het bezit is van
een getuigschrift gericht op het behalen van de bekwaamheid ten aanzien van
het verzorgen van lessen bewegingsonderwijs. Tijdens het behalen van dit
laatst genoemde getuigschrift ontvangt de leerkracht, voor maximaal twee
jaar, een tijdelijke bevoegdheid voor het verzorgen van de lessen
bewegingsonderwijs.
2. Stagiair is niet bevoegd
a. Een stagiair, die in opleiding is voor het beroep tot leraar basisonderwijs, is
niet bevoegd tot het zelfstandig verzorgen van onderwijs aan een groep
leerlingen. In art. 36, lid 4 WPO is vastgesteld dat de directeur, onder
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, de werkzaamheden in verband
met de begeleiding door het onderwijzend personeel van de studenten in de
school regelt. De school, cq. het schoolbestuur bepaalt hoe het toezicht op de
begeleiding geregeld is. Dit betekent dat de student les mag geven onder
supervisie van een bevoegde leerkracht. Binnen een bepaalde context mag
de student zelfstandig taken uitvoeren. Hoe die zelfstandigheid wordt ingevuld
is afhankelijk van de context waarbinnen de student functioneert, dit ter
beoordeling van de bevoegde leerkracht en onder de verantwoordelijkheid
van het bevoegd gezag van de school. Het bestuur is verantwoordelijk voor de
kwaliteit en veiligheid van het onderwijs binnen de school.
b. De Wet op het Hogeronderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt
op de vorige bepaling een uitzondering voor de LIO student. Een LIO-student
is een student met een LIO-contract. In dit geval mag de student zelfstandig
de lessen verzorgen. Aansprakelijkheid ligt in geval van problemen bij de
school/bestuur.
c. Het is tevens mogelijk om een student een contract te geven als
onderwijsassistent. Hiervoor geldt dezelfde regeling als voor punt a.

3. Standpunt Kempel / beleid
a. De visie van Hogeschool de Kempel is erop gericht dat studenten begeleiding
krijgen tot het moment dat aan alle examenverplichtingen is voldaan. De
student doorloopt een leerproces, waarin sprake is van toenemende
zelfstandigheid en begeleiding op afstand.
b. Tijdens de blok- cq. eindstage hanteert de Kempel het uitgangspunt dat de
student in staat is de klas gedurende een langere achtereenvolgende periode
zelfstandig de klas ‘te runnen’. Begeleiding is in deze laatste fase van de
opleiding alleen op de achtergrond aanwezig.
c. De Kempel kiest niet voor een LIO-contract. De ervaring leert dat LIOstudenten in naam wel een begeleider of mentor door de stageschool krijgen
aangewezen. De Kempel acht echter het risico te groot dat dit er in de
dagelijkse begeleiding bij inschiet met mogelijke consequenties van
studievertraging.
d. Indien een basisschool wel voor een overeenkomst kiest met de stagiair (LIOcontract of benoeming als onderwijsassistent) dan is dit een regeling tussen
de school (het schoolbestuur) en de student. De begeleiding vanuit De
Kempel vindt normale doorgang.
e. Indien mogelijk treedt het stagebureau van De Kempel voor het aangaan van
een stageovereenkomst in overleg met mentor, directie en student om
eventuele consequenties van het LIO-contract voor de student te benoemen.
f. De standpuntbepaling van De Kempel wordt opgenomen in de
Informatiebrochures van elke fase van de opleiding en zo onder studenten
(stagiaires) gecommuniceerd.
4. Consequenties voor het bestuur en schooldirectie
a. Het schoolbestuur, cq. de schooldirectie neemt in het geval van stagiaires een
standpunt in t.a.v. aansprakelijkheid en wat zij verstaan onder zelfstandig voor
de klas staan onder toezicht van een bevoegde leerkracht basisonderwijs 1 .
b. Schoolbesturen en directies communiceren hun standpunt intern onder de
collega’s op hun basisscholen.

1

Het is aan de school of het schoolbestuur of zij besluiten de stagiair zonder toezicht (onder
supervisie op afstand) in de klas met de groep te laten werken of zonder bevoegde collega met een
klas naar de gymzaal te laten lopen. Een school kan hiertoe besluiten, wanneer de afspraak is
gemaakt dat de collega een deur verder of de directeur aan het eind van de gang aanspreekpunt of
supervisor is. In al deze gevallen neemt de school, het bestuur of ‘de collega een deur verder’ zijn of
haar verantwoordelijkheid.

