Het voorliggend besluit is van 9 mei tot en met 6 juni 2017 opengesteld voor internetconsultatie.
Er zijn 2 reacties binnengekomen aan de hand van de volgende vragen:
1. Kunt u zich vinden in de beschreven werkzaamheden waarvoor de bekwaamheidseisen worden
vastgesteld?
2. Zijn de bekwaamheidseisen die vastgesteld worden voor de vakbekwaamheid herkenbaar en
duidelijk?
3. Zijn de bekwaamheidseisen die vastgesteld worden voor de didactische bekwaamheid
herkenbaar en duidelijk?
4. Zijn de bekwaamheidseisen die vastgesteld worden voor pedagogische bekwaamheid herkenbaar
en duidelijk?
De eerste reactie betreft de leesbaarheid van het besluit. Door de verschillende verwijzingen naar
andere artikelen is voor de respondent niet meteen duidelijk voor welke doelgroep dit besluit
bedoeld is. Ook wordt opgemerkt dat het besluit voor hem onbekende termen hanteert zoals
“deelnemers”, “voorbereidend hoger onderwijs” en “leerbaar maken”.
De termen “deelnemer” en “voorbereidend hoger onderwijs”, zijn begrippen uit de Web
onderscheidenlijk de Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo), zo merkt de regering op. Met
deelnemer wordt de student beroepsonderwijs bedoeld. Artikel 12 Wvo definieert het
voorbereidend hoger onderwijs als het vierde en volgende schooljaar van havo en vwo. De term
“leerbaar” betekent volgens de woordenboeken voor de Nederlandse taal dat “de leerstof geleerd
kan worden”. Voor de volledigheid is een nieuw artikel 3.1 met begripsbepalingen opgenomen.
De tweede reactie gaat in op de werkzaamheden waarvoor de bekwaamheidseisen zijn vastgesteld.
De respondent merkt op dat de formulering dat het “vooral om praktijkonderdelen gaat” wat smal
is, omdat het ook kan gaan om onderdelen van theorie. Deze respondent geeft een positief
antwoord op de vragen 2 tot en met 4 over de herkenbaarheid en de duidelijkheid van de
onderscheiden bekwaamheidseisen. Wel wordt verzocht het niveau van de bekwaamheidseisen
duidelijker aan te geven.
De regering beaamt dat niet uitgesloten is dat de werkzaamheden van een instructeur onderdelen
van theorie, gekoppeld aan de praktijk, kunnen bevatten. Er wordt immers gesproken over “vooral”
praktijkonderdelen en niet “uitsluitend” praktijkonderdelen. De primaire functie van de instructeur
is het leggen van de verbinding met de beroepspraktijk. Het niveau van de bekwaamheidseisen is
verduidelijkt. Het bezit van een getuigschrift (al dan niet in combinatie met een beoordeling van
het bevoegd gezag over de vakinhoudelijke bekwaamheden) is voorwaarde voor benoeming of
tewerkstelling zonder benoeming als instructeur. Dat getuigschrift is ten minste op het vierde
niveau van beroepsonderwijs (middenkader- of specialistenopleiding). Dat getuigschrift kan
betrekking hebben op de drie bekwaamheden dan wel in geval van artikel 3.10 van het Besluit
bekwaamheidseisen onderwijspersoneel op de pedagogisch-didactische bekwaamheden. Daarnaast
zijn ingevolge de artikelen 207 en 208 van de Wet openbare lichamen BES de bevoegde
gezagsorganen van de instellingen en scholen die beroepsonderwijs verzorgen in Caribisch
Nederland geraadpleegd in de periode van 14 december 2017 tot 17 januari 2018. Er is geen
inhoudelijk commentaar ontvangen.

