
Eerstegraads bevoegdheid
Met een eerstegraads bevoegdheid 
mag je bovenop de bevoegdheden 
van een tweedegraads docent ook 
lesgeven in de bovenbouw van havo 
en vwo.

Tweedegraads bevoegdheid
Met een tweedegraads 
bevoegdheid mag je lesgeven aan 
het vmbo, mbo, praktijkonderwijs 
en de onderbouw van havo en vwo.

Met een beperkte tweedegraads 
bevoegdheid mag je lesgeven aan 
het vmbo-tl en de onderbouw van 
havo en vwo.

Benoembaar
Met een Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift ben je alleen 
benoembaar voor het mbo en kun je niet lesgeven in het vo.

*  Om te bepalen of je in staat bent om het zijinstroomtraject binnen 2 jaar af te leggen moet je eerst een geschiktheidsonderzoek afleggen.
  Routes worden gevolgd aan een hogeschool.                   Routes volg je aan een universitaire lerarenopleiding. 

Aan universiteit

Aan hogeschool

Volledig (aan 

hogeschool)

Beperkt (aan 

universiteit)

Zijinstroomtraject*

LVHO

Educatieve master

Hbo-master

Zijinstroomtraject*

Kopopleiding

Hbo-lerarenopleiding

Educatieve minor

Educatieve module

PDG-traject

Met afgeronde wo-master in (richting van) schoolvak + aanstelling in vo 

Met afgeronde wo-master in schoolvak

Met afgeronde wo-bachelor in schoolvak

Met tweedegraads bevoegdheid in schoolvak

Met afgerond hbo- of wo-diploma in (richting van) schoolvak 
+ aanstelling in vo. Of met bevoegdheid voor ander vak/in andere 
sector + aanstelling in vo

Met afgerond hbo- of wo-diploma in (richting van) schoolvak

Met mbo4-, havo-, vwo-diploma of 21+-toets

Met afgerond hbo- of wo-diploma in (richting van) schoolvak

Als onderdeel van wo-bachelor in schoolvak

Met afgeronde wo-bachelor in schoolvak

Met minimaal hbo werk- en denkniveau
+ aanstelling in mbo van minimaal 0.4 fte
+ minimaal 3 jaar praktijkervaring in het vak

voltijd max. 2 jaar

voltijd 1 jaar

deeltijd 2 jaar

voltijd 2 jaar

deeltijd 2,5 – 3 jaar

voltijd max. 2 jaar

voltijd 1 jaar

deeltijd 2 jaar

voltijd max. 4 jaar

deeltijd 2,5 – 3  jaar

voltijd 0,5 jaar

deeltijd 1 jaar

voltijd 0,5 jaar

deeltijd 1 jaar

10 – 18 maanden

Bevoegdheid   Routes  Duur Toelatingseisen
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Bevoegdheden en subsidies



Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van 
arbeidsmarkt, mobiliteit, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion ondersteunt schoolbesturen, directies, P&O’ers, mr’en, arbocoördinatoren, 
maar ook docenten, oop’ers en sociale partners. Voion ontsluit kennis, doet onderzoek, ontwikkelt nieuwe instrumenten en adviseert en begeleidt scholen in (pilot)
projecten. Ook initieert en faciliteert Voion netwerken op verschillende niveaus, publiceert good practices en biedt trainingen aan. Voion werkt voor en samen met 
werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs.
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Welke subsidies zijn er beschikbaar?
Jaar extra studiefinanciering voor 
potentiële leraren

Je kunt in aanmerking komen voor 1 jaar extra 
studiefinanciering. Deze subsidie is bedoeld voor 
een universitaire lerarenopleiding of een verkorte 
lerarenopleiding (kopopleiding). Voor deze beurs 
moet je een opleiding in het hoger onderwijs
hebben afgemaakt.

Lerarenbeurs
Je kunt, als je al over een bevoegdheid beschikt, 
momenteel een aanstelling hebt in het onderwijs 
en wilt werken aan je professionalisering, in 
aanmerking komen voor een lerarenbeurs. 
Hiermee kan je een bachelor- of masteropleiding
volgen.

 
Subsidie voor korte scholingstrajecten

Dit is een vergoeding voor zogenaamde korte 
scholingstrajecten die leiden tot een passende 
bevoegdheid. Je kunt voor één van de volgende 
trajecten een subsidie aanvragen bij DUO:
• Een bijscholingstraject om les te geven in de 

onderbouw van de basis- en 
kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo 
(wanneer je een pabodiploma hebt).

• Korte scholingstrajecten voor de vmbo- 
profielen.

• Een educatieve module (voor personen die al in 
het bezit zijn van een vakrelevante universitaire 
bachelor of master).

 

Tegemoetkoming leraren
Als je geen studiefinanciering krijgt, maak je 
misschien aanspraak op een tegemoetkoming in 
de studiekosten en het lesgeld. Je hoeft de 
tegemoetkoming leraren niet terug te betalen.  
De tegemoetkoming is een gift. Op de website van
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) lees je onder 
welke voorwaarden je een tegemoetkoming kunt 
krijgen.
 

Subsidie zij-instroom
Ga je via zij-instroom binnen 2 jaar je onderwijs-
bevoegdheid halen? Dan kan de onderwijsinstelling 
een subsidie zij-instroom voor jou aanvragen. 
Sinds 1 september 2017 komen ook reeds 
bevoegde mensen die een extra bevoegdheid gaan 
halen in aanmerking voor de subsidie. De subsidie 
is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van 
een geschiktheidsonderzoek, scholing, begeleiding 
en studieverlof.
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