
                                                                                                                                              

Geachte collega, 

Binnenkort wordt door het Ministerie van OC&W de nieuwe conversietabel gepubliceerd. Hierin 

worden 2e graads beroepsgerichte getuigschriften omgezet naar een bevoegdheid D&P onder de 

voorwaarde dat de minor D&P met goed gevolg is afgerond. 

Voor zittende docenten die niet over een 2e graad beroepsgericht getuigschrift beschikken geldt een 

specifieke beleidsregel. Deze beleidsregel geeft aan onder welke voorwaarden deze docenten een 

bevoegdheid D&P kunnen behalen.  

Naar aanleiding van vragen rond aanmeldingen en intakes voor de minor bij de lerarenopleidingen 

concluderen wij dat hier onduidelijkheid over bestaat. Bij deze informeren wij u  hoe een zittende 

docent bevoegd kan worden voor het profielvak D&P, weergegeven in onderstaand stroomschema. 

 

 

 

Docenten zonder bevoegdheid voor een beroepsgericht vak die ook niet over de in het schema 

genoemde twee jaar ervaring in afdelingsvakken, intra- of intersectoraal programma of D&P 

beschikken, kunnen de bevoegdheid D&P uitsluitend behalen door een bevoegdheid voor een 



beroepsgericht vak te behalen en binnen de lerarenopleiding of daarnaast de minor D&P met goed 

gevolg af te ronden [de stroom helemaal rechts in het schema]. De hogeschool kan u informeren over 

de mogelijkheden voor maatwerk, bijvoorbeeld i.v.m. reeds opgedane relevante kennis en ervaring. 

Studenten die in opleiding zijn voor een bevoegdheid in een beroepsgericht vak, kunnen binnen hun 

opleiding de minor D&P volgen en daarmee eveneens bevoegd worden voor D&P. 

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, neemt u dan contact op met ons 

platform vmbo Dienstverlening en Producten, of met een van de deelnemende hogescholen. De 

contactgegevens kunt u vinden op het achterblad van de Brochure ‘Bij- en nascholing op basis van de 

minor D&P’. Deze brochure vindt u in de Infobox van het platform en op www.vernieuwingvmbo.nl. 

Voor specifieke individuele vragen over de beoordeling van getuigschriften in relatie tot de 

bevoegdheid voor D&P en de aanvraag van een bekwaamheidserkenning adviseren wij u contact op 

te nemen met: DUO, afd. Voortgezet onderwijs. Mail: ks.dw@duo.nl.  Telefoon 050 599 80 36.  

Een bekwaamheidserkenning kunt u aanvragen op: https://duo.nl/particulier/leraar/alle-regelingen-

voor-leraren/aanvragen-erkenning-bekwaamheid-vo.jsp  

 

Aanvullende informatie m.b.t. scholingstrajecten 

1. Over de subsidiemogelijkheden 

Er is subsidie mogelijk voor deelname aan de minor D&P. Op dit moment is er een subsidie 

beschikbaar vanuit het (tijdelijke) beleidskader korte opleidingstrajecten vmbo-leraren. Het bevoegd 

gezag vraagt deze subsidie aan. Voor meer informatie over het tijdelijke beleidskader: 

zie https://www.dus-i.nl/subsidies/k/korte-opleidingen-vmbo-leraren. 

Deze zomer wordt het beleidskader vervangen door de (structurele) subsidieregeling korte 

scholingstrajecten vo. Via deze regeling kan een leraar individueel een aanvraag doen voor de 

bekostiging van de minor D&P. Bij een in company-traject verloopt de aanvraag via het bevoegd 

gezag. De nieuwe regeling stelt als voorwaarde dat de leraar het traject met goed gevolg afrondt en 

een certificaat ter bewijs van afronding indient bij DUO.  

2. Zijinstroom 

Docenten kunnen evt. het traject zijinstroom in het beroep doen. Met dit traject mag iemand na 

afgifte van een geschiktheidsverklaring lesgeven en ondertussen in maximaal 2 jaar zijn bevoegdheid 

halen. 

Voor een subsidie om dit traject te bekostigen komt de docent met een bevoegdheid voor een niet-

beroepsgericht vak die bevoegd wil worden voor D&P niet in aanmerking. De subsidieregeling voor 

zijinstroom staat in principe alleen open voor docenten die nog geen bevoegdheid hebben. De enige 

uitzondering op die regel zijn de pabo'ers die bevoegd willen worden voor een vak in het voortgezet 

onderwijs. 
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