
30 september 2020 – VSNU-ICL  

 

“VSNU-ICL Commissie Verwantschapstabel van start op 1 oktober 2020” 
 

Per 1 oktober 2020 zal de nieuw in het leven geroepen Commissie Verwantschapstabel van de 

Interuniversitaire Commissie Leraren (ICL) van start gaan. De commissie heeft als taak nieuwe aanvragen voor 

de Regeling verwantschapstabel te beoordelen. 

 

Achtergrond 

In de Regeling verwantschapstabel educatieve minor is vastgelegd welke wo-bacheloropleiding een student 

moet hebben afgerond om, na afronding van de educatieve minor of module, formeel bevoegd1 docent te zijn. 

 

De afgelopen jaren is daar veel over te doen geweest. Het komt nogal eens voor dat een student volgens de 

universiteit toelaatbaar is tot de educatieve minor of module, maar na afronding van de minor of module niet 

formeel bevoegd is (en dus wettelijk gezien niet zelfstandig voor de klas mag staan). Universiteiten ervaren de 

verwantschapstabel als onvolledig en het proces om een opleiding op te nemen in de verwantschapstabel als 

complex en tijdrovend. Deze zaken vormen daarmee een barrière voor het bestrijden van het lerarentekort. 

 

Commissie verwantschapstabel 

Om die barrière te slechten, is een nieuwe procedure vormgegeven, in beheer van de ICL. Voorheen werd het 

proces door DUO gecoördineerd. Vanaf 1 oktober 2020 zal de Commissie Verwantschapstabel het proces voor 

nieuwe aanvragen tot opname in de verwantschapstabel overnemen, in samenwerking met de vakverenigingen 

van docenten uit het voortgezet onderwijs.  

 

Werkwijze commissie 

Om een wo-bacheloropleiding te laten toevoegen aan de verwantschapstabel, kan een universiteit een 

aanvraag indienen op het mailadres commissie-verwantschapstabel-pow-fmg@uva.nl. Er is hiervoor een nieuw 

aanvraagformulier ontwikkeld dat opgevraagd kan worden via bovenstaande emailadres. De universiteit 

waartoe de bachelor behoort is de ‘aanvrager’ en levert de inhoudelijke gegevens die nodig zijn voor 

beoordeling. Afhankelijk van het vakgebied waar de aanvraag voor gedaan wordt, zal er telkens een tijdelijke 

commissie van experts2 in het leven geroepen worden. Deze Commissie Verwantschapstabel beoordeelt de 

aanvraag binnen 6 weken. De ICL heeft een secretaris aangesteld die deze procedure coördineert, beheert en   

-waar mogelijk- versnelt. 

  

Opname in de verwantschapstabel  

Wanneer de commissie een aanvraag positief beoordeelt, dient de secretaris bij het ministerie van OCW een 

verzoek in tot opname in de verwantschapstabel. Met het ministerie is afgesproken dat het advies altijd wordt 

overgenomen, mits de stappen van de procedure correct zijn uitgevoerd. De secretaris ziet daarop toe. 

Het ministerie zal tweemaal per jaar een update van de Regeling verwantschapstabel educatieve minor en 

module publiceren: op 1 februari en (uiterlijk) 1 september.  

 

Voor meer informatie over de nieuwe procedure of het doen van een aanvraag:  

commissie-verwantschapstabel-pow-fmg@uva.nl  

 
1 Het gaat hier om een beperkte tweedegraads bevoegdheid: het geven van onderwijs in vmbo-tl en de eerste drie leerjaren 

van havo en vwo. 
2 De commissie wordt samengesteld uit drie experts: twee vakdidactici -bij voorkeur een van de instelling waar de wo 

bachelor onder valt en een van de instelling waar de student de module of minor volgt- en een vertegenwoordiger van de 

vakvereniging 
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