Wet BIO Bekwaamheidseisen onderwijspersoneel

Printversie

In 2004 is de Wet BIO gepubliceerd in het Staatsblad (2004,344).
De publicatie van het op deze wet gebaseerde Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
volgde in 2005 (Stb. 2005,460). De wet en het Besluit zijn tegelijkertijd in werking getreden
op 1 augustus 2006. De wet betreft niet de structuur van het onderwijs, maar de
bekwaamheid van de beroepsbeoefenaren in het onderwijs. In de praktijk blijkt de uitvoering
van de Wet BIO en de daarop gebaseerde bekwaamheidseisen nog steeds veel vragen op te
roepen, zoals: wat houdt het overgangsrecht in? Voor wie gelden nu eigenlijk de
bekwaamheidseisen? Kan de leraar verplicht worden in een ander vak onderwijs te verzorgen,
dan het vak waarvoor hij een getuigschrift heeft? Heeft hij in dat geval recht op scholing? Mag
elke leraar in alle delen van het voortgezet onderwijs, onderwijs verzorgen? Kunnen de
competenties genoemd in het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel als
beoordelingscriteria gelden?
Hebben de bekwaamheidseisen gevolgen voor de functiewaardering? Kortom, veel vragen
over de getuigschriften en bekwaamheidseisen.
Zoals uit de titel van het artikel blijkt beperken we ons tot het voortgezet onderwijs.
Artikel over de Wettekst BIO door Brekelmans van Es
Gevonden artikelen:
Uitleg Wet BIO.pdf
Wettekst BIO Vastgelegd in de Wet.pdf
Wettekst BIO Vastgelegd in de Wet-1.pdf
Wettekst BIO Vastgelegd in de Wet-2.pdf
Veel gestelde vragen: Lerarenweb
WFT Proefexamens www.vdab-proefexamen.nl

VDAB Vereniging Docenten Assurantie & Bankleer

Mini-Update.
Een handig boekwerkje voor het cijfermatig onderbouwen van berekeningen
over Pensioen- en Financial Planning Levensverzekeringen Hypotheken en de
fiscale gerelateerde aspecten van deze producten.
Deze jaarlijkse uitgave van ZwitserLeven mag u niet missen bij uw studie- en
werkzaamheden binnen bedrijfstak Pensioen, Bank- en Verzekeringen.
Ga nu naar: Mini Update 2011 van ZwitserLeven
VDAB-Pers(berichten)dienst voor het plaatsen van berichten m.b.t. financiëledienstverlening,
vastgoed, banken, verzekeringen, MBO – HBO Ga naar actuele Persberichten

Over de VDAB
De VDAB ( Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als
belangenvereniging voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor
docenten binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voor het MBO- en HBO.
De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het
uitvoeringskader van de WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB – Talent en door het
stimuleren van docenten met een jaarlijkse uitreiking van de VDAB – Bokaal.
Website’s
www.vdab.nl , www.VDAB-Talent.nl , www.VDAB-Persdienst.nl , www.examens-wft.nl VDAB - WFT

