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Checklist aanbod en aanbieders 
 
Met deze checklist kunt u zien of u als aanbieder geaccepteerd wordt en of uw 
professionaliseringsaanbod aan de eisen van het register  voldoet.   
 
Mijn organisatie:* 

> staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; 
> biedt scholing aan op het kwalificatieniveau van leraren; 
> zet gekwalificeerd personeel in op ten minste hbo-niveau; 
> bewaakt en evalueert de uitvoering van nascholing; 
> ontwikkelt en onderhoudt het aanbod systematisch en stemt dit af op de praktijk; 
> heeft een klachtenprocedure voor  deelnemers ; 
> deelt deelnemers op naam gestelde certificaten uit. 

 
NB: aanbieders die zelf gecertificeerd/geaccrediteerd zijn (CROHO, CPION, CRKBO ) voldoen aan veel 
van deze criteria.  

Mijn aanbod: 
> sluit aan bij het niveau van de beroepskwalificatie van leraren en  is tenminste van hbo 

bachelor niveau.** 
> richt zich op bevoegde leraren en niet op het halen van een bevoegdheid. 
> is relevant voor leraren vanwege één of meer van de volgende aspecten: 

o versterkt en ontwikkelt de professionele bekwaamheid van leraren; 
o draagt direct of indirect bij aan het leren van leerlingen; 
o heeft aantoonbaar verband met de actuele beroepspraktijk.     

> draagt bij aan één of meer aspecten van professionele bekwaamheid:  
o vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheid (primaire proces); 
o pedagogisch-didactische bekwaamheid (primaire proces);  
o algemeen professioneel handelen; 
o onderwijskundige ontwikkelingen in de school; 
o ontwikkelen van de beroepsgroep. 

> is gebaseerd op beroepsrelevante vakliteratuur/studie/onderzoeksmateriaal. 
> is aan te geven in SBU/klokuren en contacturen en te verdelen naar de gerichtheid op 

verschillende aspecten van bekwaamheid. 
> omvat ten minste 3 uur. 
> richt zich leraren in het po, vo, so en mbo.  

 
* U kunt werkzaam zijn bij een organisatie of als zzp’er werken. In beide gevallen wordt in de checklist 

gesproken over de organisatie. 
** Aanbod dat niet op hbo-niveau te kwalificeren is of bestaat, maar zich wel richt op de professionalisering 

van leraren kan ter validatie worden ingevoerd. Hbo/wo masteropleidingen en geregistreerde post hbo-
opleidingen (en gecertificeerde onderdelen) gericht op leraren worden door registerleraar.nl als valide 
gezien. Zij moeten wel worden ingevoerd.  
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