
Ruimte in de regels  

Regelgeving wordt vaak ervaren als benauwend in de samenwerking tussen het onderwijs 

en werkgevers. Vanuit het Zorgpact (samenwerking o.a. Ministeries OCW en VWS) is 

onderzocht welke ruimte werkgevers en onderwijsinstellingen hebben om slim om te gaan 

met bestaande regelgeving op o.a. het gebied van begeleide onderwijstijd en 

gastdocenten. Hierbij een overzicht van oplossingsrichtingen voor een aantal veel 

voorkomende casussen. 

 

LEVEND DOCUMENT: NIEUWE CASUSSEN ZIJN WELKOM! 

  



1) Tussentijds overstappen tussen mbo-instellingen  

 

Casus 

Soms willen leerlingen tussentijds overstappen van de ene naar de andere mbo-instelling. 

Een aantal onderwijsinstellingen vreest echter dat dit een negatief effect kan hebben op 

de beoordeling van de diploma- en jaarresultaten van de onderwijsinstelling waar de 

student vandaan komt. Hierdoor kunnen instellingen minder geneigd zijn om mee te 

werken aan de overstap van deze leerlingen. Dat is jammer, omdat het de student kan 

belemmeringen in de ontwikkeling, en omdat de vraag naar specialistisch opgeleide 

werknemers waarschijnlijk steeds groter zal worden. 

Oplossing 

De inspectie gebruikt jaar- en diplomaresultaat als kengetallen bij de beoordeling van de 

onderwijsopbrengsten. Bij het jaarresultaat kijkt de inspectie naar het aantal 

instellingsverlaters en doorstromers binnen de instelling met diploma. Dit percentage 

wordt afgezet tegen het totaal aantal gediplomeerden en instellingsverlaters in een jaar. 

Bij het totale aantal telt ook de groep mee die een diploma haalt en binnen de instelling 

doorstroomt. Bij het diplomaresultaat gaat het om het aantal gediplomeerde 

instellingsverlaters in een jaar, als percentage van het totaal aan instellingsverlaters.  

Als een student zonder diploma overstapt van de ene naar de andere instelling, kan dit een 

negatief effect hebben op het diploma- en jaarresultaat van de instelling. Het gaat dan om 

de instelling waar de student vandaan komt. Dit kan ervoor zorgen dat een instelling niet 

voldoet aan de vastgestelde normering. Maar de inspectie gaat niet alleen af op de cijfers. 

Ook het verhaal achter de cijfers is belangrijk. 

Het toezicht is zo vormgegeven dat de inspectie rekening kan houden met bijvoorbeeld 

tussentijds overstappen. Er is sprake van het principe: pas toe of leg uit. De inspectie kan 

niet zomaar de norm aanpassen. Deze is een hard gegeven. Maar als instellingen kunnen 

aantonen dat een deel van de studenten de instelling verlaat zonder diploma, omdat zij 

overstappen naar een andere instelling en dat deze gebeurtenis een duidelijk effect heeft 

op hun diploma- en jaarresultaten, dan kan de inspectie de berekening opnieuw uitvoeren. 

Met het verschil dat de inspectie deze gebeurtenis kan laten meewegen in de beoordeling. 

De bewijsvoering die instellingen kunnen gebruiken, zijn de leerlingenlijst en de 

inschrijvingen bij de volgende instelling. Hiermee kunnen ze aantonen dat hun leerlingen 

zonder diploma tussentijds naar een andere mbo-instelling zijn gegaan. 

Meerwaarde 

Studenten beginnen vaak al op jonge leeftijd met een mbo-opleiding. Het is voor 

studenten en ouders daarom prettig als studenten in hun eigen regio bij een mbo-

instelling kunnen beginnen aan hun opleiding. Veel opleidingen worden bij verschillende 

instellingen door het hele land aangeboden. Maar er zijn ook specialistische opleidingen 

die maar op één plaats aangeboden worden. Als studenten de mogelijkheid hebben om 

tussentijds over te stappen, dan kunnen ze beginnen met een opleiding in hun eigen regio. 

Vervolgens kunnen ze doorstromen naar een specialistische opleiding. 

  



2) Wat is verplicht bij theoretisch onderwijs en praktisch onderwijs?  

 

Casus 

Veel mbo-instellingen vonden het onduidelijk hoe ze de normen over 'theoretisch 

onderwijs' en 'praktisch onderwijs’ voor opleidingen uit de BIG moeten interpreteren. Ook 

lijken de urennormen uit de wet BIG niet goed aan te sluiten op de normen voor 'begeleide 

onderwijstijd' en 'beroepspraktijkvorming'. Deze normen gelden voor het mbo vanuit de 

wet Educatie en beroepsonderwijs (WEB). 

Oplossing 

OCW en VWS hebben in het kader van het Zorgpact het infinitief genomen om met alle 

betrokken partijen een duidelijk servicedocument te ontwikkelen. De betrokken 

departementen, de Onderwijsinspectie, JOB en MBO-raad hebben in dit document 

duidelijk gemaakt hoe de urennormen van de wet BIG (en de urennormen van de wet WEB) 

moeten worden geïnterpreteerd. 

Belangrijke uitkomsten zijn onder meer: 

Theoretisch onderwijs kan klassikaal zijn. Maar het kan ook digitaal worden ingevuld, met 

individuele begeleiding of met gastlessen. Volgens de wet WEB is dit echter geen 

begeleide onderwijstijd, maar huiswerk. Als zodanig kan het meetellen bij de uren uit de 

wet BIG. 

  

Theoretisch onderwijs hoeft niet binnen een (onderwijs)instelling te worden gegeven. Om 

te voldoen aan de WEB-eisen voor begeleide onderwijstijd met actieve betrokkenheid van 

docenten is theoretisch onderwijs niet locatiegebonden, maar wel gebonden aan directe 

actieve betrokkenheid van de daartoe bevoegde docenten. Met actieve betrokkenheid 

wordt interactie met de student bedoeld en - indien noodzakelijk -sturing en interventie op 

het leerproces. 

  

Bij praktisch onderwijs kan er gedacht worden aan beroepspraktijkvorming (stages), maar 

ook aan skillslabs en trainingen. In het kader van de WEB zijn dit verschillende onderdelen. 

De WEB kent beroepspraktijkvorming en begeleide onderwijstijd. Trainingen en skillslabs 

vallen alleen onder begeleide onderwijstijd als een bevoegd docent er actief bij betrokken 

is. Voor de wet BIG kan oefenen in een skillslab zonder begeleiding als een vorm van 

zelfstudie wel meetellen voor de urennorm. 

  

Onderwijsinstellingen mogen zelf bepalen waar het praktisch onderwijs wordt gegeven. 

Maar om ook onderdeel van de beroepspraktijkvorming (BPV) te zijn, moet de leerplek wel 

erkend zijn door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Ook 

moet er een leermeester/praktijkopleider betrokken zijn bij de begeleiding en het 

leerproces van de student. 

  

Onderwijsinstellingen mogen het onderwijs naar eigen inzicht en ervaring vormgeven op 

een kwalitatief goede manier binnen de kaders van de wet WEB artikel 7.2.7.  



Meerwaarde 

Het servicedocument helpt het reguliere onderwijs om - in samenspraak met de 

leerbedrijven - het theoretisch en praktisch onderwijs flexibeler in te vullen in het kader 

van de wet BIG. Dat maakt het makkelijker om mensen (in de praktijk) op te leiden. 

https://www.s-bb.nl/ 

  



3) Mogelijkheden voor stages en opdrachten onbenut door schoolvakanties?  

 

Casus 

Binnen publiek-private samenwerkingen dragen sommige onderwijsinstellingen bij aan het 

verdienvermogen van het betrokken bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door praktijkopdrachten 

en stages. Werkgevers vinden dat kansen onbenut worden gelaten als gevolg van de 

schoolvakanties in het mbo. Dit kan bijdragen aan een  tekort aan stageplaatsen of 

opdrachten uit het bedrijfsleven. Veel organisaties denken dat het wettelijk verplicht is om 

vakanties in bepaalde perioden vast te stellen. 

Oplossing 

Het gaat niet alleen om de vakantiedagen van leerlingen in het mbo. Ook de wet- en 

regelgeving rondom de urennorm in het mbo en de cao-afspraken over vakantie/verlof van 

docenten spelen een rol. 

Er zijn echter geen verplichte data voor de vakanties. Mbo- instellingen kunnen dus zelf 

vakantieperiodes bepalen. Ze moeten wel rekening houden met de urennorm voor het 

mbo. Een mbo-student heeft namelijk 1600 uur per jaar beschikbaar voor zijn studie over 

een periode van 40 weken van 40 uur. Van die 1600 uren heeft een mbo-student recht op 

gemiddeld 1000 uur per jaar begeleide onderwijstijd en beroepspraktijkvorming, maar dit 

mag ook meer zijn. 

In de cao mbo 2014-2015 staat dat werknemers recht hebben op 30 dagen vakantie per 

kalenderjaar (op grond van artikel 7:634 BW). De werkgever stelt de tijdstippen van 

aanvang en einde van de vakantie vast volgens de wensen van de werknemer, tenzij er 

belangrijke redenen zijn die zich daartegen verzetten. 

Werknemers die lesgeven en een functie hebben met een carrièrepatroon 9 of hoger, 

moeten hun vakantiedagen opnemen in periodes waarin ze niet zijn ingeroosterd voor 

directe onderwijstaken. Op grond van de cao zijn mbo-leraren dus gebonden aan periodes 

waarin ze geen les hoeven te geven. Dat zijn vakantieperiodes die de werkgevers/mbo-

instellingen zelf bepalen. Natuurlijk hebben zowel studenten als docenten wettelijk recht 

op vakantie. Wanneer deze vakantie moet plaatsvinden, is echter niet vastgesteld.  

Als werkgevers en onderwijsinstellingen goede afspraken maken, kunnen ze dus stages 

organiseren of opdrachten uitvoeren buiten de reguliere schoolweken. Er moet wel een 

praktijkbegeleider op de stageplek aanwezig zijn. Vanuit de mbo-onderwijsinstelling moet 

een begeleider van de beroepspraktijkvorming beschikbaar zijn. Het is essentieel dat de 

begeleiding van de stage in orde is, en dat is onafhankelijk van het moment waarop er 

stage wordt gelopen. 

  



4) Wat zijn de mogelijkheden voor een flexibeler curriculum en keuzedelen in het 

mbo?  

 

Casus 

Een aantal werkgevers vindt dat het mbo niet snel genoeg kan inspelen op de 

veranderingen in de techniek. Dat kan een goede aansluiting tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt belemmeren. Om sneller in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in de 

arbeidsmarkt, worden de kwalificatiedossiers herzien en zijn keuzedelen geïntroduceerd 

die vaak in de vorm van een publiek-private samenwerking worden ontwikkeld.. 

Oplossing 

De kwalificatiedossiers beschrijven de competenties, kennis en vaardigheden voor 

beginnende professionals. De onderwijsinstelling gebruikt het kwalificatiedossier om een 

opleiding samen te stellen. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 

(SBB) heeft deze kwalificatiedossiers opgesteld in samenwerking met onderwijs, 

werknemers en werkgevers. De kwalificatiedossiers zijn een vertaling van de 

beroepscompetentieprofielen, waarin de kerntaken, benodigde competenties, de rol en 

verantwoordelijkheden van ervaren professionals zijn beschreven. Werkgevers stellen 

deze profielen op. 

Sinds 2011 worden alle kwalificatiedossiers herzien. Inmiddels is deze herziening vrijwel 

afgerond. Dit heeft geleid tot minder kwalificatiedossiers. Ook zijn deze dossiers 

overzichtelijker geworden en kunnen ze sneller worden geactualiseerd. 

Om nóg sneller en flexibeler in te kunnen spelen op innovatie, zijn er nu ook keuzedelen 

geïntroduceerd. Onderwijsinstellingen en bedrijven ontwikkelen samen voorstellen voor 

keuzedelen. Zo kunnen ze snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

Ook kunnen ze onderwijs ontwikkelen dat belangrijk is voor de regio. Elk kwartaal kunnen 

mbo-instellingen en regionale werkgevers nieuwe keuzedelen vaststellen! Denk aan 

robotisering voor studenten aan opleidingen. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van 

de opleiding, maar de student kan zelf kiezen uit het aanbod van de school. 

De keuzedelen bieden al veel ruimte, maar soms is intensievere combinatie van meerdere 

kwalificatiedossiers gewenst. Bijvoorbeeld omdat veranderingen in de praktijk vragen om 

een bredere opleiding dan de keuzedelen mogelijk maken. Dan kunnen 

onderwijsinstellingen ervoor kiezen mee te doen aan het experiment cross-overs. Dit 

experiment biedt de mogelijkheid om cross-sectorale kwalificaties samen te stellen, die de 

kennis en vaardigheden uit verschillende kwalificatiedossiers combineren. Denk aan een 

gecombineerde zorg-/voedingsopleiding. Het experiment cross-overs treedt naar 

verwachting eind 2016 in werking. 

Meerwaarde 

Door de herziening van de kwalificatiedossiers, de keuzedelen en het experiment cross-

overs is het mogelijk om snel in te spelen op veranderingen in de betrokken sector. Met 

behulp van keuzedelen of zelfs geheel gecombineerde opleidingen hebben mbo-

instellingen de mogelijkheid het onderwijs flexibel vorm te geven en af te stemmen op de 

arbeidsmarkt. 

  



5) Financiële mogelijkheden van de overheid voor stagebegeleiding  

 

Casus 

Binnen publiek-private samenwerkingen worden vaak afspraken met betrokken bedrijven 

over bbl-leerlingen gemaakt. 

Bedrijven maken kosten voor de begeleiding van stagiaires. Voor kleinere ondernemers 

kan die een probleem zijn. Dit kan leiden tot minder opleidingsplaatsen of dat niet-

bevoegde medewerkers stagiaires gaan begeleiden. Daardoor worden mogelijk minder 

professionals opgeleid dan nodig is. 

Oplossing 

Het is belangrijk dat de begeleiding van stagiaires op het juiste niveau is. 

Onderwijsinstellingen en leerbedrijven zijn hiervoor in eerste instantie zelf 

verantwoordelijk. 

De rijksoverheid heeft geld beschikbaar om te stimuleren dat er voldoende stageplekken 

worden aangeboden. Het ministerie van OCW heeft de subsidieregeling praktijkleren. 

Werkgevers kunnen een tegemoetkoming in de kosten krijgen voor de begeleiding van 

deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. 

Let op: deelnemers aan een beroepsopleidende  leerweg (bol) komen niet in aanmerking 

voor deze subsidie. Dit geldt ook voor deelnemers aan de Derde Leerweg, EVC-trajecten 

en specifieke maatwerktrajecten (geen mbo bbl-opleidingen). 

  



6) De urennormen voor begeleide onderwijstijd (BOT) en beroepspraktijkvorming 

(BPV) uit de wet Educatie Beroepsonderwijs botst met 'leren in de praktijk'.  

 

Casus 

De samenleving verandert. Het is belangrijk dat het onderwijs inspeelt op deze 

veranderingen, bijvoorbeeld door onderwijs op locatie. De meeste publiek-private 

samenwerkingen zetten hier vol op in. 

Dit blijkt in de praktijk echter lastig te zijn door de urennormen voor begeleide 

onderwijstijd (BOT) en beroepspraktijkvorming (BPV) uit de wet WEB. Instellingen moeten 

ervoor zorgen dat studenten een voldoende intensief onderwijsprogramma krijgen. Om 

uren mee te mogen tellen als BOT, is directe actieve betrokkenheid van een bevoegde 

docent op de leerplek nodig. Dit betekent dat de docent interacteert met de studenten en 

- indien noodzakelijk - stuurt en intervenieert in het leerproces. Soms is actieve 

betrokkenheid van een docent moeilijk te organiseren. Dan wordt het onderwijs in een 

hybride leeromgeving (bijvoobeeld bij een bedrijf) niet meegerekend als BOT. 

Onderwijsinstellingen kunnen dit ervaren als een belemmering. 

Oplossing 

In het kader van de flexibilisering van het onderwijs heeft de minister van OCW gezegd dat 

onderwijsuren geen doel op zich zijn. De urennorm staat in dienst van kwalitatief goed 

onderwijs. Daarom is het sinds 1 augustus 2014 mogelijk om af te wijken van de urennorm. 

Er mogen minder uren aan BOT besteed worden dan wettelijk is vastgelegd. Als een 

onderwijsinstelling het belangrijk vindt voor de onderwijskwaliteit om studenten op een 

andere manier te onderwijzen dan via BOT, dan mag dat. Daaraan zijn echter wel 

voorwaarden verbonden. 

Om af te mogen wijken van de urennorm, moet de kwaliteit van het onderwijs in orde zijn 

en de omvang van het onderwijs moet vooraf zijn vastgesteld op basis van een duidelijke 

visie. 

Daarnaast moet er een goed onderwijsprogramma zijn. De instelling moet dus aan de 

kwaliteitsnormen voldoen, een duidelijke visie hebben op die kwaliteit en kunnen 

beargumenteren waarom afwijking van de urennorm daarvoor belangrijk en verantwoord 

is. De inspraak van studenten is hierbij essentieel. De studentenraad moet de visie en de 

afwijking van de urennorm goedkeuren (instemmen). Daarnaast moet de tevredenheid van 

de studenten en het afnemende veld worden aangetoond (Art 7.2.7. lid 3 van de WEB). 

De MBO-Raad heeft in samenwerking met het ministerie van OCW en de Inspectie een 

document opgesteld. Daar zijn de regels rondom BOT uitgebreid beschreven. Dit 

document is te vinden in het dossier onderwijstijd: 

https://www.mboraad.nl/themas/onderwijstijd 

Hierin is een document van de Inspectie van het Onderwijs opgenomen, dat de werkwijze 

van de Inspectie bij toezicht op de onderwijstijd beschrijft. Dit document is met de brief 

van de Minister op 12 juni 2013 aan de Tweede Kamer gestuurd. 

De onderwijskwaliteit is ook leidend in het toezicht van de Inspectie. Er wordt in principe 

niet naar de begeleide onderwijstijd gekeken, zolang de kwaliteit in orde is en er geen 

signalen zijn die wel een onderzoek naar onderwijstijd noodzakelijk maken. Dat is alleen als 

er een vermoeden is van onvoldoende kwaliteit op basis van (twee van) deze indicatoren: 



De opbrengsten van de opleiding zijn onvoldoende (jaar- en diplomaresultaat); 

De tevredenheid van studenten, medewerkers of bedrijven over de opleiding is laag en ligt 

duidelijk onder het gemiddelde van alle onderwijsinstellingen; 

De leertijd is onvoldoende. Met leertijd wordt bedoeld dat er niet onnodig lestijd verloren 

gaat en dat het onderwijsleerproces zo georganiseerd is dat iedere student in lessituaties 

aan het leren is. Er moet een uitvoerbaar, evenwichtig rooster aan ten grondslag liggen 

(bijvoorbeeld niet te veel tussenuren). Daarnaast moet er sprake zijn van een evenwichtige 

werkdruk in onderwijs, beroepspraktijkvorming en examinering.  

Meerwaarde 

Om studenten goed voor te bereiden op de huidige praktijk en op de eisen die worden 

gesteld aan werknemers in het bedrijfsleven, is het belangrijk dat studenten een deel van 

hun opleiding in een echte werksetting volgen en voldoende theoretische basis 

meekrijgen. Dit helpt om de aansluiting tussen de opleiding en het werk te verbeteren. 

Daarom bestaat iedere beroepsopleiding ook altijd uit een combinatie van 

beroepspraktijkvorming en onderwijs dat door de onderwijsinstelling wordt begeleid. Als 

instellingen een duidelijke visie hebben op de kwaliteit en deze delen met de studenten, 

mag er van de urennormen worden afgeweken. De onderwijskwaliteit is hierbij leidend. 

  



7) Onderwijsinstellingen die samen onderwijs verzorgen, bijvoorbeeld in een publiek-

private samenwerking, worden nu veelal geconfronteerd met btw-heffing over een 

gedeelte van de werkzaamheden die zij samen uitvoeren.  

 

Casus 

Onderwijsinstellingen die samen onderwijs verzorgen, bijvoorbeeld in een publiek-private 

samenwerking, worden nu veelal geconfronteerd met btw-heffing over een gedeelte van 

de werkzaamheden die zij samen uitvoeren. Denk hierbij aan onderwijsondersteunende 

diensten, als de werkzaamheden van een roosteraar of de financiële administratie. Ook 

facilitaire, ict- en huisvestingsdiensten vallen hieronder. Daarentegen geldt voor leraren 

wel een btw-vrijstelling. Tot nu toe was de btw-heffing voor onderwijsondersteunende 

diensten een grote drempel voor onderwijsinstellingen om een samenwerking te starten.   

Oplossing 

De Hoge Raad heeft in een recente uitspraak de mogelijkheid tot toepassing van de btw-

vrijstelling voor het verzorgen van onderwijs, in bepaalde situaties verruimd. In het geval 

dat twee onderwijsinstellingen in samenwerking volwassenenonderwijs aanbieden, kunnen 

onderwijsondersteunende diensten onderdeel zijn van de btw-vrijgestelde 

onderwijsprestatie. Dat geldt voor iedere onderwijsinstelling die 

onderwijsondersteunende diensten verricht in het kader van deze samenwerking. 

Dat betekent dat voortaan onderwijsondersteunende diensten onder de volgende 

voorwaarden zijn vrijgesteld van btw: 

1.    De onderwijsondersteunende diensten worden uitgevoerd tussen 

onderwijsinstellingen. 

2.    De onderwijsinstelling geeft in hoofdzaak onderwijs. De onderwijsondersteunende 

diensten zijn dan aanvullend op de btw-vrijgestelde onderwijsprestatie, die de 

onderwijsinstelling in het kader van de samenwerking geeft. Dat betekent dat de 

onderwijsondersteunende diensten dan opgaan in de onderwijsprestatie, zodat sprake is 

van één ondeelbare btw-vrijgestelde onderwijsprestatie. Het maakt hierbij niet uit dat de 

ene onderwijsinstelling gebruik maakt van de door de andere onderwijsinstelling 

onderwijsondersteunende diensten. 

3.    De onderwijsondersteunende diensten moeten een gebruikelijke omvang en inhoud 

hebben. Passend bij het geven van het specifieke onderwijs waarin de samenwerking 

plaatsvindt. 

Meerwaarde 

Dit is goed nieuws, omdat samenwerking in het onderwijs juist grote meerwaarde heeft. 

Zeker met het oog op de terugloop van studentenaantallen en de wens om te komen tot 

meer doorlopende leerlijnen. 

Doorlopende leerlijnen 

De onderwijsvrijstelling geldt voor het hele onderwijs. Dat betekent dat wanneer is 

voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden, de btw-vrijstelling ook van toepassing 

kan zijn op bijvoorbeeld: 

de horizontale samenwerking tussen  basisscholen, voortgezet onderwijsinstellingen, mbo-

instellingen en ho-instellingen; 



de zogenoemde verticale samenwerking tussen onder andere vmbo’s en mbo’s die samen 

leerroutes aanbieden. En de verticale samenwerking tussen mbo-instellingen en hbo’s 

(denk aan het aanbieden van een associate degree traject). 

  



8) Er is veel onduidelijkheid over de regels rondom de inzet van gastdocenten, en dit 

leidt soms tot terughoudendheid bij de inzet hiervan.  

 

Casus 

Gastdocenten kunnen een belangrijke rol spelen in de opleiding van mbo-studenten. 

Publiek-private samenwerkingen maken vaak gebruik van professionals van buiten de 

school omdat zij bijvoorbeeld kunnen vertellen over de nieuwste technieken of hun eigen 

praktijkervaringen meegeven aan de studenten. Onduidelijkheid over de regels rondom de 

inzet van gastdocenten leidt soms tot terughoudendheid. 

Oplossing 

Er is meer mogelijk rond de inzet van gastdocenten dan soms wordt gedacht. Om dit te 

verduidelijken, vindt u hieronder een toelichting op de wettelijke voorschriften met 

betrekking tot gastdocenten in het mbo. 

Toelichting op de wettelijke voorschriften 

In het Middelbaar Beroepsonderwijs zijn de voorwaarden voor de benoeming en inzet van 

gastdocenten vastgelegd in de Web (Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 4.2.1 lid 6). 

In de Web staat dat een gastdocent zonder onderwijsbevoegdheid mag worden 

aangesteld, als hij specifieke kennis en bekwaamheden bezit. Bijvoorbeeld over een 

bepaald werkveld. De omvang van de aanstelling mag gemiddeld niet meer dan vier uur 

per week zijn, op jaarbasis. De gastdocent mag alleen lesgeven op het gebied van de 

specifieke kennis en bekwaamheden die hij bezit. Het instellingsbestuur wijst een 

bevoegde docent aan en onder de verantwoordelijkheid van deze docent geeft de 

gastdocent les. De aangewezen docent is verantwoordelijk voor het geboden onderwijs en 

ziet toe op de uitvoering van onderdelen door de gastdocent (dit betekent overigens niet 

dat de aangewezen docent fysiek aanwezig dient te zijn bij de les). De gastdocent moet 

beschikken over een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en mag niet op basis van een 

rechterlijke uitspraak uitgesloten zijn van het geven van onderwijs 

Meerwaarde 

Gastdocenten kunnen bijvoorbeeld mensen uit de praktijk zijn. Deze beroepsbeoefenaars 

zijn vaak goed ingevoerd in de modernste technieken en werkwijzen. Hun inzet kan daarom 

zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen 

beroepsbeoefenaars studenten mogelijk enthousiasmeren via een andere invalshoek dan 

docenten. 


