
Format route tweedegraads bevoegdheid, december 2016 
 

FORMAT Route naar tweedegraads bevoegdheidseis  
 
VMBO-profiel M&T routes naar tweedegraads bevoegdheid voor zittende VMBO-docenten met een andere of geen 
bevoegdheid  
 
 
 
I. Geen lesbevoegdheid Voorbeeld Welke route te volgen 

I          Leraar Technisch Beroepsonderwijs (croho 35210) 
          
III       Kopopleiding / deeltijd 
IV        ontheffing buitengewone bekwaamheid 

   (uitzonderingsbepaling) via DUO 
V        Vakbekwaamheid M&T (in aanvulling op 2e graads  
          bevoegdheid) 
 

a. Verwante HBO opleiding  
[geen lesbevoegdheid voor profiel, 
wel bij beroep verwant hbo) 
 
 
 

• Autotechniek, Automotive • III 
 

b. Een HBO opleiding vermeld in 
de verwantschapstabel, maar 
opleiding niet verwant aan profiel/ 
beroep 

• Wiskunde, natuurkunde, 
elektrotechniek  
 

• III (bevoegdheid) + V (vakbekwaamheid) 
 

c. Een HBO opleiding niet vermeld 
in verwantschapstabel 

• Sociale studies, communicatie • I          Leraar Technisch Beroepsonderwijs (croho 
35210), met mogelijke vrijstellingen 
 

d. Geen HBO opleiding, maar 
vakkennis vanuit werkervaring 
(op minimaal mbo4-niveau) 

 
 

• Verwante kwalificatiedossiers 
zoals: Werkplaatsmanager 
Motorvoertuigentechniek 

• I          Leraar Technisch Beroepsonderwijs (croho 
35210) 
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II. ‘Anders’-bevoegd Voorbeeld Welke route te volgen 

a. Aan M&T gerelateerde 
tweedegraads lesbevoegdheid  

 
a1. Gerelateerde beta vakken  
 
 
a2. Gerelateerde engineering 
vakken 
 
a3. Beroepsgericht in profielvak 
(alle opleidingen)  
 
 
 

 
 
 
a1: zoals tweedegraads bevoegd 
voor wis- en natuurkunde 
 
a2. Tweedegraads bevoegd 
elektrotechniek 
 
a3: bv. één van de andere 
profielvakken, zoals PIE  

 
 
 
a1: V  
 
 
a2: V 
 
 
a3: V 
  

b. Niet aan M&T gerelateerde 
tweedegraads lesbevoegdheid 

 
Docenten met een andere 
(vak)bevoegdheid, niet gerelateerd 
aan M&T: bevoegdheid voor 
algemeen vormende vakken  
 

 
 
 
Leraar Nederlands, Engels, 
economie (tweedegraads) 
 
 

 
 
 

• V 
 

c. Geen tweedegraads 
bevoegdheid (bachelor) 

    

C1. Docenten met Akte van 
Bekwaamheid volledig bevoegd 
onderwijzer (primair onderwijs)  

• I, met vrijstellingen 
 

d. Geen tweedegraads 
bevoegdheid (geen bachelor) 
 

D1. Docent met derde graads 
bevoegdheid  
D2. Leraren die beschikken over 
een pedagogisch didactisch 
getuigschrift (PDG) voor het mbo 
D3. Mbo-getuigschrift voor het 
geven van een vak  
 

• I, met vrijstellingen 
 



Format route tweedegraads bevoegdheid, december 2016 
 

e. Ontheffing  • Artikel 114 verklaring 
overgangswet WVO, T&L 

• 33.2 Wvo 

In individuele gevallen kan, mits aan de voorwaarden wordt 
voldaan, een ontheffing worden afgegeven op basis van 
artikel 33 lid 2 Wvo. Bestaande ontheffingen blijven gelden.  
 

 


