Bijlage

Informatie per profiel

Bouwen, Wonen en
Interieur
Conversietabel

Het profielvak BWI, inclusief alle bijbehorende profielmodules
genoemd in het beroepsgerichte examenprogramma, mag
worden gegeven door leraren die in het bezit zijn van een
getuigschrift waaruit blijkt dat voldaan is aan de
bekwaamheidseisen voor bouwtechniek, bouwkunde I of
bouwkunde II voor het bekwaamheidsgebied vo/bve.

Beleidsregel
Ontheffing

Het is alleen mogelijk een open aanvraag voor ontheffing in
te dienen.

Toelichting

Beleidsregel
Bekwaamheidserkenning
Ontwikkelingen

-

Vraag

-
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Disclaimer: aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de precieze bepalingen wordt verwezen naar de 'Regeling conversietabel getuigschriften en
vakken VO' en de nog te publiceren beleidsregel.

Dienstverlening en Producten
Conversietabel

Beleidsregel
Ontheffing
Beleidsregel
Bekwaamheidserkenning

N.v.t.
D&P wordt naar verwachting in 2017 bij de herziening van
de conversietabel in de tabel opgenomen.

Het is alleen mogelijk een open aanvraag voor ontheffing in
te dienen.
Twee groepen leraren kunnen een aanvraag doen voor een
bekwaamheidserkenning:
1. Leraren die een tweedegraads lerarenopleiding voor een
niet-beroepsgericht vak hebben afgerond en daarnaast:

voldoen aan de eindtermen van de hbo-minor
Dienstverlening & Producten

ten minste 2 jaar werkervaring hebben in een
afdelingsvak van een intra- of intersectoraal
programma, of tenminste twee jaar werkervaring op
een pilotschool binnen het profielvak D&P.
2. Leraren die een beroepsgerichte lerarenopleiding hebben
afgerond en daarnaast voldoen aan de eindtermen van de
minor D&P.

Ontwikkelingen

Toelichting

Zodra de bevoegdheid is opgenomen in de conversietabel
hoeven leraren die een beroepsgerichte lerarenopleiding
hebben afgerond en voldoen aan de eindtermen van de
minor D&P geen aanvraag meer te doen voor een
bekwaamheidserkenning om bevoegd les te kunnen geven.

Leraren tonen met een certificaat aan dat zij voldoen aan de
eindtermen van de minor D&P. Voor de eerste groep leraren
betreft het een tijdelijke mogelijkheid gedurende de
overgangsperiode tot 2021.
De route voor de leraren die een beroepsgerichte
lerarenopleiding hebben afgerond, wordt naar verwachting in
2017 in de conversietabel opgenomen.
De bekwaamheidserkenning leidt tot een bevoegdheid om
het profielvak te geven, inclusief de bijbehorende modules en
keuzevakken.
Een lijst van voor het profiel D&P (niet-) beroepsgerichte
vakken wordt in overleg tussen lerarenopleidingen, pilotscholen en OCW opgesteld.

OCW, platform D&P, vmbo-scholen en lerarenopleidingen zijn in gesprek over het ontwikkelen van een minor D&P voor
studenten die een tweedegraads lerarenopleiding volgen. Naar verwachting zal deze minor vanaf januari 2017 kunnen
worden gevolgd. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zal hierover via het platform D&P worden gecommuniceerd.
Voor zittende leraren D&P geldt dat op basis van een intake wordt bepaald welke scholing de leraar moet volgen om aan de
eindtermen van de minor D&P te voldoen. Vanaf augustus 2016 worden deze intakes afgenomen door de hogescholen.

Vraag
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Disclaimer: aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de precieze bepalingen wordt verwezen naar de 'Regeling conversietabel getuigschriften en
vakken VO' en de nog te publiceren beleidsregel.

Economie en ondernemen
Conversietabel

Het profielvak E&O, inclusief alle bijbehorende profielmodules
genoemd in het beroepsgerichte examenprogramma, mag
worden gegeven door leraren die in het bezit zijn van een
getuigschrift waaruit blijkt dat voldaan is aan de
bekwaamheidseisen voor algemene economie of
bedrijfseconomie voor het bekwaamheidsgebied vo/bve.

Beleidsregel
Ontheffing

Het is alleen mogelijk een open aanvraag voor ontheffing in
te dienen.

Toelichting

Beleidsregel
Bekwaamheidserkenning
Ontwikkelingen

Leraren kunnen zich bijscholen op inhoud van het nieuwe profiel. Op www.bijscholingvmbo.nl/eo/ staan de trainingen en
workshops die worden aangeboden. De trainingen en workshops krijgen een validatiecode voor het Lerarenregister.

Vraag

Op welke onderwerpen/onderdelen van het profiel is behoefte aan bijscholing van leraren? Input kan worden doorgegeven
aan de kwartiermaker professionalisering E&O: Elise Weber, e-mail: eliseweber67@gmail.com
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Disclaimer: aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de precieze bepalingen wordt verwezen naar de 'Regeling conversietabel getuigschriften en
vakken VO' en de nog te publiceren beleidsregel.

Groen

Toelichting

Conversietabel

Het profielvak Groen, inclusief alle bijbehorende
profielmodules genoemd in het beroepsgerichte
examenprogramma, mag worden gegeven door leraren die in
het bezit zijn van een getuigschrift van de opleiding Educatie
en Kennismanagement Groene sector waaruit blijkt dat
voldaan is aan de bekwaamheidseisen voor Landbouw en
natuurlijke omgeving voor het bekwaamheidsgebied vo/bve, of
een van de in de conversietabel genoemde voorgangers van
deze bevoegdheid.

Beleidsregel
Ontheffing

Het is alleen mogelijk een open aanvraag voor ontheffing in te
dienen.

Beleidsregel
Bekwaamheidserkenning
Ontwikkelingen

Leraren kunnen zich bijscholen op inhoud van het nieuwe profiel. Op www.bijscholingvmbo.nl/groen/ staan de trainingen en
workshops die worden aangeboden. De trainingen en workshops krijgen een validatiecode voor het Lerarenregister.

Vraag

Op welke onderwerpen/onderdelen van het profiel is behoefte aan bijscholing van leraren? Input kan worden doorgegeven
aan de kwartiermaker professionalisering Groen: Edith Diepeveen, e-mail: edith.diepeveen@aocraad.nl.
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Disclaimer: aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de precieze bepalingen wordt verwezen naar de 'Regeling conversietabel getuigschriften en
vakken VO' en de nog te publiceren beleidsregel.

Horeca, Bakkerij en Recreatie
Conversietabel

-

Beleidsregel
Ontheffing

Het is alleen mogelijk een open aanvraag voor ontheffing in
te dienen.

Toelichting

Beleidsregel
Bekwaamheidserkenning
Ontwikkelingen

De bevoegdheid voor HBR wordt meegenomen in een update van de conversietabel die voor de zomer van 2017 zal
plaatsvinden.
Voor docenten HBR wordt een nascholing recreatie aangeboden via de website www.bijscholingvmbo.nl. Deze kan vanaf
juni 2016 worden gevolgd. Meer informatie is beschikbaar bij Koos Schadee (kwartiermaker HBR, 4schadee@casema.nl) of
via Stichting Platforms VMBO.
Vanaf schooljaar 2016/2017 is recreatie ook een onderdeel van de lerarenopleidingen.
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Disclaimer: aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de precieze bepalingen wordt verwezen naar de 'Regeling conversietabel getuigschriften en
vakken VO' en de nog te publiceren beleidsregel.

Maritiem en techniek
Conversietabel

N.v.t.

Beleidsregel
Ontheffing

Het is alleen mogelijk een open aanvraag voor ontheffing
in te dienen.

Beleidsregel
Bekwaamheidserkenning

Zittende leraren met een tweedegraads bevoegdheid of
art. 114 of art. 33 Wvo-verklaring voor een van de
afdelingsvakken Rijn-, Binnen en Kustvaart (RBK), Haven
& Vervoer (H&V) of Scheeps- en Jachtbouw (S&J) kunnen
na het volgen van de "Bijscholing profiel Maritiem en
Techniek" een bekwaamheidserkenning aanvragen voor
het profielvak Maritiem en Techniek (MaT).

Toelichting

Via de minor MaT kunnen leraren die een diploma op
minimaal mbo-4 niveau of gelijkwaardig hebben behaald
en beschikken over een pedagogisch didactisch
getuigschrift, bevoegd worden voor het profielvak MaT.
Voor het lesgeven in de keuzevakken in de
uitstroomprofielen geldt voor ieder uitstroomprofiel dat de
leraar bevoegd moet zijn voor het profielvak MaT.
Daarnaast geldt:

H&V: ervaring in haven en/of transport en/of logistiek
vereist én de minor Haven en Vervoer.

S&J: ervaring in maritieme technische sector en/of
scheepsbouw en/of jachtbouw vereist én de minor
Scheeps & Jachtbouw.

RBK: een volledige vaarbevoegdheid én de minor RijnBinnen- en Kustvaart.
Ontwikkelingen
Vraag

-
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Disclaimer: aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de precieze bepalingen wordt verwezen naar de 'Regeling conversietabel getuigschriften en
vakken VO' en de nog te publiceren beleidsregel.

Media, vormgeving en ICT
Conversietabel

N.v.t.

Beleidsregel
Ontheffing

Het is alleen mogelijk een open aanvraag voor ontheffing
in te dienen.

Beleidsregel
Bekwaamheidserkenning

Leraren met een tweedegraads bevoegdheid voor ICT of
grafimedia komen in aanmerking voor een
bekwaamheidserkenning voor het profielvak MVI als zij
aantoonbaar bekwaam zijn voor het lesgeven in alle vier
profielmodules van het profiel MVI.

Toelichting

Het certificaat waarmee wordt aangetoond dat de docent
bekwaam is voor het lesgeven in de profielmodules wordt op
basis van een assessment afgegeven. Ter voorbereiding op
het assessment wordt een intake gedaan waarin de
hogeschool adviseert over wat aan scholing nodig is om het
assessment te kunnen halen.
Leraren kunnen ter voorbereiding op het assessment onder
andere gebruik maken van het scholingsaanbod dat
beschikbaar is via www.bijscholingvmbo.nl.

Ontwikkelingen

De assessmentprocedure start begin 2017. Over de assessments is meer informatie beschikbaar bij de Hogeschool
Utrecht. Contactpersoon is Martijn de Kat, e-mail: martijn.dekat@hu.nl.

Vraag

-
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Disclaimer: aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de precieze bepalingen wordt verwezen naar de 'Regeling conversietabel getuigschriften en
vakken VO' en de nog te publiceren beleidsregel.

Mobiliteit en Transport
Conversietabel

Het profielvak M&T, inclusief alle bijbehorende profielmodules genoemd in het beroepsgerichte examenprogramma,
mag worden gegeven door leraren die in het bezit zijn van
een getuigschrift waaruit blijkt dat voldaan is aan de
bekwaamheidseisen voor motorvoertuigentechniek of
voertuigentechniek voor het bekwaamheidsgebied vo/bve
en daarnaast de door de Onderwijscoöperatie gevalideerde
training Transport met goed gevolg is afgerond.

Beleidsregel
Ontheffing

Het is alleen mogelijk een open aanvraag voor ontheffing
in te dienen.

Toelichting

Beleidsregel
Bekwaamheidserkenning
Ontwikkelingen

Nadere informatie over de training transport is te krijgen bij de ROC’s die Transport verzorgen.

Vraag

-
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Disclaimer: aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de precieze bepalingen wordt verwezen naar de 'Regeling conversietabel getuigschriften en
vakken VO' en de nog te publiceren beleidsregel.

Produceren, Installeren en Energie

Toelichting

Conversietabel

Het profielvak PIE, inclusief alle bijbehorende
profielmodules genoemd in het beroepsgerichte
examenprogramma, mag worden gegeven door leraren die
in het bezit zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat
voldaan is aan de bekwaamheidseisen voor
Metaaltechniek, Installatietechniek en Elektrotechniek voor
het bekwaamheidsgebied vo/bve.

Als het onderwijs in PIE door een team wordt gegeven
moeten de bevoegdheden in het team dekkend zijn voor de
verschillende onderdelen binnen het profiel PIE: voor de
vakken metaaltechniek, installatietechniek en elektrotechniek
moeten de leraren voldoen aan de bekwaamheidseisen die
voor die vakken worden gesteld. Zo kan het team ervoor
zorgen dat de onderdelen gegeven worden door ter zake
bevoegde leraren. Voorbeeld: de elektro-delen worden
gegeven door een leraar die bevoegd is voor elektrotechniek,
de delen over metaalbewerking door een leraar met een
bevoegdheid voor metaaltechniek.

Beleidsregel
Ontheffing

Het is alleen mogelijk een open aanvraag voor ontheffing
in te dienen.

Beleidsregel
Bekwaamheidserkenning
Ontwikkelingen

OCW, platforms PIE, vmbo-scholen en lerarenopleidingen zijn in gesprek over de benodigde scholing voor een volledige
bevoegdheid voor het geven van het profielvak PIE. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen PIE-leraren hierover via
het platform PIE en/of het platform techniek worden geïnformeerd.
Voor de leraren die bevoegd zijn voor installatie- of elektrotechniek maar nog geen ervaring hebben in booglassen, wordt
een nascholing booglassen georganiseerd. Inschrijving voor deze scholing kan via
https://bijscholingvmbo.nl/cursussen/verbinden-lassen-migmag-tig-bmbe-en-hard-en-zachts/
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Disclaimer: aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de precieze bepalingen wordt verwezen naar de 'Regeling conversietabel getuigschriften en
vakken VO' en de nog te publiceren beleidsregel.

Zorg en welzijn
Conversietabel

Toelichting
Het profielvak Z&W, inclusief alle bijbehorende
profielmodules genoemd in het beroepsgerichte
examenprogramma, mag worden gegeven door leraren die
in het bezit zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat
voldaan is aan de bekwaamheidseisen voor
gezondheidszorg en welzijn, huishoudkunde of
gezondheidskunde voor het bekwaamheidsgebied vo/bve.

Beleidsregel
Ontheffing
Beleidsregel
Bekwaamheidserkenning

Zonder het volgen van bijscholing kunnen leraren uiterlijke
verzorging een bekwaamheidserkenning aanvragen voor
het geven van een aantal keuzevakken binnen het profiel.

Ontwikkelingen

Er wordt gewerkt aan een traject waarmee de vmbo-leraren Uiterlijke verzorging via de "Bijscholing profielvak Zorg &
Welzijn vmbo-leraren Uiterlijke Verzorging" in aanmerking kunnen komen voor een ontheffing van de bekwaamheidseisen.
Deelname aan de bijscholing is mogelijk voor zittende leraren uiterlijke verzorging met minimaal 3 jaar werkervaring
uiterlijke verzorging in de beroepspraktijk. De volgende hogescholen bieden de bijscholing aan: Hogeschool van
Amsterdam, Hogeschool Fontys, Hogeschool Leiden, Noordelijke Hogeschool, Hogeschool Windesheim. Het betreft een
bijscholing die een beperkt aantal keren wordt aangeboden. De bijscholing zal op een aantal plaatsen worden aanboden,
verspreid door het land. Bij voldoende belangstelling start de eerste nascholing februari 2017. Ook bij aanvang van de
studiejaren 2017/2018 en 2018/2019 kan worden gestart met de bijscholing.

Vraag

Schoolleiders worden gevraagd hun leraren uiterlijke verzorging die de "Bijscholing profielvak Zorg & Welzijn vmbo-leraren
Uiterlijke Verzorging" willen volgen, hun belangstelling kenbaar te laten maken bij Wilma Roijackers (kwartiermaker
professionalisering Z&W, w.roijackers@kpcgroep.nl). Hiermee krijgen de aanbieders van nascholing zicht op omvang van
de groep waarvoor de scholing kan worden aangeboden en kunnen potentiële deelnemers worden geïnformeerd over de
inhoud van de nascholing.
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Disclaimer: aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de precieze bepalingen wordt verwezen naar de 'Regeling conversietabel getuigschriften en
vakken VO' en de nog te publiceren beleidsregel.

