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Leraren gaan voor kwaliteit in het onderwijs
Registerleraar.nl open
Vandaag is registerleraar.nl geopend. Dit is een register waarin alle leraren in Nederland uit het
primair, voortgezet en het middelbaar beroeponderwijs zich vanaf vandaag kunnen inschrijven.
Inschrijving gebeurt op vrijwillige basis via www.registerleraar.nl. Dit register is een initiatief van
de Onderwijscoöperatie, die hiermee een krachtige impuls geeft voor een sterke
lerarenberoepsgroep en waarborging van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.
Nederland is een kenniseconomie. Om onze positie in de wereld ook in de toekomst te behouden is
goed onderwijs cruciaal. Goed onderwijs valt of staat met goede leraren voor de klas. Een leraar in
Nederland moet bevoegd zijn om les te geven. Maar na het behalen van het diploma moeten leraren
zich blijven ontwikkelen. Dat noemen we bekwaamheidsonderhoud. Alleen bevoegde leraren mogen
zich inschrijven in het register. Registerleraar.nl helpt de leraar vervolgens om op een makkelijke en
uitnodigende manier te blijven werken aan de professionele ontwikkeling. Registerleraar.nl is
openbaar: alle burgers van Nederland kunnen zien of een leraar zich wel of niet geregistreerd heeft.
Bij andere beroepsgroepen zoals artsen, verpleegkundigen en advocaten blijkt een register
kwaliteitsbevorderend en statusverhogend te werken.
Registerleraar.nl is een register van, voor en door leraren. De basis van het register is klaar: leraren
kunnen zich inschrijven en hun activiteiten op het gebied van hun professionele ontwikkeling
vastleggen. Dit zijn bijvoorbeeld cursussen, opleidingen, studiedagen, conferenties en reflectieve
activiteiten zoals coaching of intervisie. De leraren die zich inschrijven brengen daarmee hun
ervaringen in en werken mee aan de verdere ontwikkeling van het register. Initiatiefnemer de
Onderwijscoöperatie is een vereniging van onderwijsvakorganisaties in Nederland en werkt samen
met leraren uit alle onderwijssectoren.
Staatssecretaris Zijlstra: "Ik ben heel blij dat leraren zelf het initiatief hebben genomen om een
register te starten. In lijn met het register in de gezondheidszorg geven leraren hiermee zelf aan over
welke kwaliteiten een leraar moet beschikken en welke na- of bijscholing nodig is. Ik nodig alle
leraren uit om zich in te schrijven en daarmee te laten zien wat voor een prachtig beroep ze hebben."

