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Aanvraag leraar 
Ontheffing benoembaarheidsver-
eisten of bekwaamheidserkenning
Dit formulier 
Met dit formulier vraagt de leraar een ontheffing benoembaarheids-
vereisten of bekwaamheidserkenning aan. 
 
Opsturen 
Stuur het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen naar:  
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Afdeling Diplomadiensten 
Postbus 30157
9700 LJ Groningen 
 
Meer informatie 
duo.nl
(050) 599 77 78      1

1.1 Achternaam

1.2   Eerste officiële voornaam en 
overige voorletters

1.3 Geboortedatum

1.4 Geboorteplaats 

 Geboorteland
 

1.5 Adres

 

 
1.6 Telefoonnummer en e-mail-  
 adres*

1.7  Hebt u een contactpersoon of  
-instantie

      

1.8  Machtiging contactpersoon of 
-instantie

      

      

Uw gegevens

Lees de toelichting

|
Voornaam                 Overige voorletters

|                   |        

Dag   Maand  Jaar

|                          

|             
Straat                               Huisnummer

|                               |
Postcode         Plaats

 |
Telefoonnummer*       E-mailadres*

|           |          
 

n Nee

n Ja > Vul de machtiging in bij 1.8

 
Naam instantie (indien van toepassing)

|                               
Achternaam                Eerste officiële voornaam en overige voorletters

|                   |
Straat                              Huisnummer

|                               |
Postcode         Plaats

 |
Deze vraag gaat op de volgende pagina verder



2 of 3

      2
2.1   Op welk adres wilt u post    

over deze aanvraag ontvangen? 

           3

3.1  Instellingscode

3.2  Naam school

3.3  Adres

      4

4.1 Waarvoor doet u een aanvraag?

4.2 Welke aanvraag dient u in?

4.3  Voor welk vak of programma-
onderdeel geldt de aanvraag?

4.4  Geeft u het vak of programma-
onderdeel op jaarbasis gemid-
deld 4 uur per week of meer?

4.5  Voor welk onderwijsniveau 
vraagt u dit aan?

      

Telefoonnummer*            E-mailadres*

|                |
Dag   Maand  Jaar          

   
Handtekening

|

Post

n Op mijn eigen adres (zoals ingevuld bij 1.5)

n Op het adres van mijn gemachtigde

n Anders, namelijk:

Straat                               Huisnummer

|                               |
Postcode         Plaats

 |
         

Gegevens school

| 
Straat                               Huisnummer

|                               |
Postcode         Plaats

 |

Soort aanvraag

Lees de toelichting

n Ontheffing benoembaarheidsvereisten

n Bekwaamheidserkenning 

n Open

n Gesloten

| 

n Ja

n Nee

n Vmbo, leerjaren:  |                    

n Havo, leerjaren:  |

n Vwo, leerjaren:  |

n Anders, namelijk:  |                      



Documentnaam max 30 tekens 
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Ontheffing benoembaarheidsvereisten of bekwaamheidserkenning
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

DUO en uw gegevens
Uw gegevens worden opgenomen in de systemen van DUO. DUO gebruikt en beveiligt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn wettelijke 
taken uit te voeren. Dit doet DUO op basis van de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Wilt u meer informatie over hoe DUO met uw 
persoonsgegevens omgaat, kijk dan op duo.nl. Uiteraard controleert DUO uw gegevens bij andere instanties om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u 
recht op hebt. In geval van misbruik doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie.
* Het kan soms handig zijn om u even te bellen of een e-mail te sturen. Bijvoorbeeld over uw aanvraag of wijziging. Mag DUO hierover contact met u 
opnemen? Vul dan uw telefoonnummer en e-mailadres in.

      5
5.1  U moet de volgende 

 documenten meesturen

 

      6

      

Bewijsstukken

DUO heeft een aantal documenten nodig. Stuur niet meer gegevens mee dan gevraagd wordt. DUO neemt
contact met u op als er aanvullende gegevens nodig zijn.

Bij alle aanvragen:
•  een schoolplan van de school waar u les gaat geven; het is niet nodig het schoolplan zelf mee te sturen, het sturen van 

een hyperlink is voldoende;
•  een door het bevoegd gezag opgestelde en ondertekende verklaring op logopapier van de onderwijsinstelling, waaruit 

blijkt dat het bevoegd gezag redelijkerwijs tot de overtuiging is gekomen dat u voldoende pedagogisch-didactisch 
bekwaam bent voor het te geven vak;

• een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs.

Daarnaast bij een gesloten aanvraag voor ontheffing, als u voldoet aan een situatie uit de ontheffingstabel (bijlage I 
van de beleidsregel):
• de bewijsstukken die in kolom I in de tabel vermeld staan;
• de onderbouwing die in kolom II in de tabel vermeld staat.

Daarnaast bij een gesloten aanvraag voor bekwaamheidserkenning, als u voldoet aan een situatie uit de tabel 
 bekwaambaarheidserkenning (bijlage II van de beleidsregel) voor het betreffende vak:
•  alle bewijsstukken die in de kolommen I, II en III vermeld staan.

Daarnaast bij een open aanvraag voor ontheffing:
•  een onderbouwing van zowel uw bijzondere geval als uw buitengewone bekwaamheid, volgens de voorwaarden 

gesteld in de beleidsregel onder het kopje ‘beoordelingscriteria open aanvraag: toepassen ontheffing’.

Daarnaast bij een open aanvraag voor bekwaamheidserkenning:
•  een onderbouwing van uw bekwaamheid volgens de voorwaarden gesteld in de beleidsregel onder het kopje ‘beoor-

delingscriteria open aanvraag: afgeven bekwaamheidserkenning’.

Handtekening

n Ik geef, indien van toepassing, DUO toestemming mijn gezondheidsgegevens te verwerken      

n Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld 

Dag   Maand  Jaar        

  
Handtekening

|

Aanvraag leraar



Toelichting
Aanvraag leraar Ontheffing 
 benoembaarheidsvereisten of 
 bekwaamheidserkenning

Meer informatie
duo.nl/particulier/onderwijsbevoegdheid/

Algemeen

De ontheffing is gebaseerd op artikel 7.11, zevende lid van de WVO 
2020. Dit artikel kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden 
toegepast, namelijk wanneer er sprake is van een bijzonder geval en 
bovendien van buitengewone bekwaamheid van de leraar. Als niet aan de 
wettelijke norm wordt voldaan, heeft een verzoek om toepassing van deze 
bepaling geen zin.

De erkenning is gebaseerd op artikel artikel 7.11, derde lid van de 
WVO 2020. Dit artikel kan alleen worden toegepast als er geen VO-
lerarenopleiding is die een leraar kan opleiden voor het betreffende 
vak of programma-onderdeel en het vak ook niet is opgenomen in de 
conversietabel.

Wie is de aanvrager?

De leraar óf het bevoegd gezag van de school vraagt de ontheffing 
benoembaarheidsvereisten of de bekwaambaarheidserkenning aan.

Het bevoegd gezag van de school kan, in plaats van de leraar, een 
aanvraag indienen met het formulier Aanvraag bevoegd gezag - Ontheffing 
benoembaarheidsvereisten of bekwaambaarheidserkenning dat op duo.nl/zakelijk 
staat. De leraar hoeft dan zelf geen aanvraag op te sturen.

Bij 1 Uw gegevens 

Bij 1.7 en 1.8 kunt u een contactpersoon of - instantie opgeven. Dit is 
niet het bevoegd gezag van de school waar u werkzaam bent. 

Bij 4 Soort aanvraag

Controleer in de ontheffingstabel of in de tabel bekwaamheidserkenning 
van de beleidsregel of u aan de voorwaarden van een gesloten aanvraag 
voldoet. 
Controleer aan de hand van de beoordelingscriteria in de  beleidsregel 
of u aan de voorwaarden voor een open aanvraag ontheffing of 
bekwaamheidserkenning voldoet.

Bij 4.3 Vak of programmaonderdeel

Vul hier de volledige naam van het vak of programmaonderdeel in, niet 
de afkorting. 

Bij 4.4 Duur vak of programmaonderdeel

Wie maximaal 4 uur in de week als vakdocent lesgeeft, heeft geen 
 onderwijsbevoegdheid nodig. Wel geeft iemand dan les onder 
begeleiding van een docent met een bevoegdheid. In dat geval is het niet 
nodig ont heffing of erkenning aan te vragen. 
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