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Gegevenslevering lerarenregister

Geachte heer Slob,
Onlangs heeft u een brief over de Wet beroep leraar gestuurd aan schoolbestuurders.
Graag reageer ik bij deze namens het initiatief ‘Leve het onderwijs’ op uw brief. Allereerst
deel ik uw observatie dat het register teveel een doel op zich is geworden en dat er te
weinig betrokkenheid van leraren was bij de vormgeving. Fijn dat u daarop heeft
ingegrepen en derhalve een andere implementatie voorstelde waarbij eerst voor draagvlak
wordt gezorgd en dan pas wordt geïmplementeerd. Daarom bevreemdt het mij des te meer
onlangs uw brief aan de schoolbesturen te lezen. Want ondanks het gebrek aan draagvlak
en duidelijkheid over de vorm vraagt u ons, schoolbestuurders, toch gegevens aan te
leveren voor het register.
Register uitgesteld
In uw brief aan de Tweede Kamer van 11 juni jl. schrijft u dat de ontwikkeling en
implementatie van het lerarenregister on hold wordt gezet, totdat er draagvlak is voor het
register. Nu schrijft u aan de schoolbestuurders dat u wel wilt vasthouden aan de
verplichte gegevenslevering voor het lerarenregister. Dat vinden wij onbegrijpelijk. Niet
alleen lijkt het leveren van gegevens nu een doel op zich te zijn geworden want er is nog
steeds geen draagvlak van de leerkrachten. Ook zijn er nog veel vragen en negeert u
hiermee ons belangrijkste bezwaar tegen het aanleveren van gegevens van alle leraren
door schoolbesturen, namelijk dat wij vinden dat de leraar hier zelf over gaat.
Portfoliotool
U noemt in uw brief de portfoliotool waarin leraren vrijwillig hun ontwikkeling kunnen
bijhouden. Om die reden vraagt u de benodigde gegevens van alle leraren aan DUO te
leveren. Dat verzoek steunen wij niet, wel willen wij de gegevens aanleveren van die
leraren die bij ons aangeven gebruik te willen maken van de portfoliotool. We
benadrukken dat het niet onze intentie is om leraren die zich vrijwillig willen registreren
tegen te houden. Wij staan er voor dat leraren hier zelf de regie in hebben.
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Graag gaan wij met u en de andere betrokkenen bij het lerarenregister om tafel over het
vervolg van het register, het vergroten van draagvlak en de rol en verantwoordelijkheid
van werkgevers daarbij. Zodat, zodra overeenstemming is bereikt met alle betrokken
partijen, niets een voortvarende ontwikkeling van het register meer in de weg staat.
Leve het onderwijs
Leve het onderwijs is een initiatief ván schoolbesturen, vóór schoolbesturen, leraren en
iedereen die het onderwijs liefheeft. Leve het onderwijs neemt de onderwijsprofessional
serieus. Omdat wij in hen geloven. Soms vinden we ook dat dingen anders kunnen of
moeten. Wetten, regels of ideeën die goed onderwijs in de weg zitten. Die thema’s pakken
we aan. In dat kader is Leve het onderwijs gekomen met het manifest ‘stop het leraren
register’. Ruim 160 schoolbestuurders, gezamenlijk verantwoordelijk voor 2.200 scholen en
49.000 leraren, hebben het manifest ondertekend.
Met hartelijke groet,

Helma van der Hoorn
Voorzitter College van Bestuur SaKS
Initiatiefnemer Leve het Onderwijs en initiatiefnemer manifest ‘stop het leraren register’
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