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Mijlpalenregeling deeltijd flex – nieuwe leeruitkomsten 
 

 

In augustus 2018 is in de Kamerbrief ‘Extra acties tegen het lerarentekort’ de mogelijkheid 
aangekondigd dat een student onder bepaalde voorwaarden (mijlpalen) eerder voor de klas mag 
staan. In overleg tussen LOBO, VH, PO-Raad en OCW zijn de mijlpalen opgesteld. Vanaf augustus 
2019 is het voor studenten aan lerarenopleidingen primair onderwijs die reeds een hbo- of wo-
diploma in hun bezit hebben mogelijk om “versneld voor de klas” te mogen staan. Deze studenten 
kunnen tijdens hun opleiding aangesteld of benoemd worden (met een daarbij passende salariëring) 
als leraar basisonderwijs door een bestuur voor primair onderwijs. Voorwaarde hierbij is dat de 
studenten, naast een minimaal een HO-bachelordiploma, een aantal voorgeschreven mijlpalen 
behaald moeten hebben. 

 

De vereiste mijlpalen van de nieuwe deeltijd flex  

Een pabostudent met een al afgeronde ho-bachelor opleiding kan als leraar in het po worden 
benoemd/aangesteld, als hij /zij: 

o Al in het bezit zijn van een afgeronde HO-bachelor of WO diploma. 
o De deeltijd flex propedeuse is afgerond. 
o Bewezen heeft bekwaam te zijn ten aanzien van de universele leeruitkomsten uit de 

postpropedeuse door het behalen van de onderdelen ‘Realiseren van leertrajecten’ 
en ‘Omgaan met de groep en groepsdynamiek.’ (Tabel 1) 

o Bewezen heeft bekwaam te zijn ten aanzien van de specifieke leeruitkomsten uit de 
postpropedeuse door het behalen van de onderdelen ‘Landelijke kennistoetsen 
Nederlands en Rekenen/wiskunde’, ‘kennisontwikkeling schoolvakken’ en 
‘vakinhoud en vakdidactiek Nederlands en rekenen/wiskunde’. (Tabel 1) 
 

Een student die aan bovenstaande mijlpalen voldoet en van het traject gebruik wil maken, kan 
indien een PO-bestuur hem/haar wil aanstellen, als leraar versneld voor de klas. Dit bestuur sluit 
met de student en de lerarenopleiding een tripartite scholings- en begeleidingsovereenkomst van 
maximaal 2 jaar. De ervaring leert dat voor een succesvol verloop van de opleiding een aanstelling 
van minimaal 0.4fte en maximaal 0.8fte wenselijk is.  

In die periode van 2 jaar moet de student de deeltijdopleiding afronden. De werkplek kan daarbij als 
stageplek worden ingezet. Dat ontslaat de student niet van de verplichting om te voldoen aan de 
eisen van de onderwijseenheden. 

 

Studenten blijven student 

Studenten die het traject gaan volgen, blijven student in de zin van de WHW. Dit betekent dat zij hun 
bacheloropleiding geheel moeten afronden, en een bachelor-graad ontvangen. Besturen kunnen dan 
ook geen beroep doen op de subsidie zijinstroom volgens de Regeling subsidie zijinstroom.  

 

Meer informatie: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/studenten-versneld-
voor-de-klas-de-vragen-en-antwoorden 

 

 

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/studenten-versneld-voor-de-klas-de-vragen-en-antwoorden
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/studenten-versneld-voor-de-klas-de-vragen-en-antwoorden
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Tabel 1: Afgeronde leeruitkomsten t.b.v. de mijlpalenregeling 

 universele specifieke profilerings 

Propedeuse – 
volledig 

30 EC’s 15 EC’s   

Post-propedeuse –
gedeeltelijk 

15 EC’s  

Realiseren van leertrajecten 

5 EC’s  

Landelijke kennistoetsen 
Nederlands en rekenen/wisk 

 

 10 EC’s  

Omgaan met de groep en 
groepsdynamiek 

10 EC’s  

Kennisontwikkeling 
schoolvakken 

 

  10 EC’s  

Vakinhoud en vakdidactiek 
Nederlands en rekenen/wisk 

 

Totaal 55 EC’s (>50%) 40 EC’s (>50%)  

Totale opleiding 105 EC’s 75 EC’s  

Zie bijlage 1 en 2 voor de volledige beschrijving van respectievelijk alle universele en Pabo specifieke leeruitkomsten. 

 

 

Evaluatiemoment 

De Nieuwste Pabo is met het eerste cohort gestart september 2021-2022. De verwachting is dat 
studenten met een hbo/wo-vooropleiding begin 2022-2023 gebruik gaan maken van de regeling. De 
eerste evaluatie is gepland op februari 2023. 
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Bijlage 1 Universele leeruitkomsten 
 
PROPEDEUSE 
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POST-PROPEDEUSE 

 

 

 



Mijlpalenregeling dt flex fhke-dnp def 

  6 

 

 



Mijlpalenregeling dt flex fhke-dnp def 

  7 

 

 



Mijlpalenregeling dt flex fhke-dnp def 

  8 

 

 



Mijlpalenregeling dt flex fhke-dnp def 

  9 

 

 



Mijlpalenregeling dt flex fhke-dnp def 

  10 

 

 

 



Mijlpalenregeling dt flex fhke-dnp def 

  11 

  



Mijlpalenregeling dt flex fhke-dnp def 

  12 

Bijlage 2 Pabo specifieke leeruitkomsten 
 
PROPEDEUSE 

 

1. DE BASIS VOOR DE LERAAR BASISONDERWIJS (15 EC) 

Bekwaamheden - Vakinhoudelijke bekwaamheid 
- Vakdidactische bekwaamheid 

Toelichting In deze set van leeruitkomsten gaat het primair om de rol van de leraar als 
ontwerper van speel-/ leeractiviteiten voor de basisschool en de ontwikkeling van 
vakmanschap. 
Je formuleert bij de doelgroep passende leer-/ontwikkelingsdoelen en ontwerpt 
aansprekend onderwijs voor leerlingen. Je verantwoordt keuzes die je hierin maakt 
vanuit een vakdidactisch perspectief. Op basis van observatie en registratie van 
leerprocessen en op basis van leeropbrengsten beoordeel je de effectiviteit van je 
(vak)onderwijs en reflecteer je op de ontwikkeling van je vakinhoudelijke en 
vakdidactische bekwaamheid.  
Ten behoeve van bovenstaande beschikt je over relevante kennis en vaardigheden 
(vanuit de landelijke kennisbasis Pabo) die nodig is om vakinhoudelijk en 
vakdidactisch kwalitatief goede speel-/leeractiviteiten te ontwerpen en te 
begeleiden. 

Inhouden  het ‘wat, hoe en waarom’ van de basisschoolvakken (landelijke kennisbases 
Pabo*: structuur en inhoud (wat), vakdidactiek (hoe), essentie (waarom)) 

 leerlijnen en tussendoelen basisschoolvakken (kerndoelen, Tule, 
curriculum.nu) 

 ontwerpen van speel-/leeractiviteiten (ontwerpmodellen, formuleren van 
doelen) 

 vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheid** 

 

KENNIS EN VAARDIGHEDEN (5 EC) TOETSVORM 

1. Ik beheers de eigen kennis en vaardigheid Nederlands en Rekenen/ 
Wiskunde op propedeuseniveau 

Kennistoetsen: 
- Wiscat 

Rekenen/Wiskunde 
(landelijk) 

- Hogeschool Taal 
- Vakinhoud en 

vakdidactiek 

2. Ik herken door de opleiding geselecteerde concepten uit de landelijke 
kennisbases Pabo en daarmee samenhangende vaktheorieën in de 
dagelijkse praktijk van de basisschool. 

 

VAKINHOUDELIJK EN VAKDIDACTISCH PORTFOLIO (10 EC) TOETSVORM 

3. Ik formuleer proces- en productdoelen passend bij de concreet uitgewerkte 
beginsituatie van leerlingen uit mijn (stage-)groep(en) gekoppeld aan 
erkende leer-/ontwikkelingslijnen van de basisschoolvakken en onderbouwd 
vanuit concepten uit de landelijke kennisbases Pabo*.  

Portfolio assessment 

4. Is pas (leer)doelgericht vakdidactiek toe in mijn rol als ontwerper van speel-
/leeractiviteiten binnen mijn (stage-)groep(en) onderbouwd vanuit geldende 
vaktheorieën en gerelateerd aan de landelijke kennisbasis Pabo.*  

5. Ik reflecteer zelfstandig op mijn vakinhoudelijke en vakdidactische 
bekwaamheid en de betekenis hiervan voor mijn verdere ontwikkeling als 
(vak-)leraar onderbouwd vanuit theorie en geïllustreerd vanuit de 
stagepraktijk en feedback van begeleiders, peers en experts. 
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Toelichting: het betreft de vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheid zoals 
wettelijk vastgelegd**. Hieronder wordt ook het ‘wat, hoe en waarom’ van de 
basisschoolvakken verstaan, zoals beschreven in de landelijke kennisbases Pabo. 

 
* Dit betreft van de landelijke kennisbases Pabo (zie: versie april 2018) de kennisbases Wiskunde, Talen (Nederlands, 
Engels), Bewegingsonderwijs en tenminste één kennisbasis van het domein Oriëntatie op Jezelf en de Wereld 
(Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuurwetenschappen en technologie, Geestelijke stromingen) en één van het domein 
Kunstzinnige Oriëntatie (Muziek, Beeldend onderwijs, Dans en drama, Handschriftonderwijs en schrifteducatie). 
** Zie Landelijke bekwaamheidseisen (bron: PO-raad)  

https://www.10voordeleraar.nl/documents/kennisbases_pabo/kennisbasispabo.pdf
https://www.poraad.nl/file/9952/download?token=ROxegueq
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POST-PROPEDEUSE 

2. VAKINHOUD EN VAKDIDACTIEK VAN DE BASISSCHOOL (55 EC) 

Bekwaamheden - Vakinhoudelijke bekwaamheid 
- Vakdidactische bekwaamheid 

Toelichting Als leraar basisonderwijs verzorg je onderwijs in een breed scala aan schoolvakken 
in een diversiteit aan schoolcontexten en -populaties. Dat vraagt om breed 
ontwikkelde vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en voldoende eigen 
vaardigheid in deze vakken. Je past deze kennis en vaardigheden wendbaar toe bij 
het ontwerpen, realiseren en evalueren van leertrajecten (onderling 
samenhangende speel-/leeractiviteiten). Je laat daarbij zien bekwaam te zijn in de 
breedte van de vakgebieden en de breedte van de basisschool, zowel bij het jonge 
als het oudere kind. Op tenminste één vakgebied verdiep je jezelf nog verder. 
Behalve het verzorgen van vakgericht onderwijs, heb je binnen het primair 
onderwijs ook de kennis en kunde nodig om verschillende schoolvakken te 
integreren (vakintegratief onderwijs) en doelen te realiseren die de afzonderlijke 
vakgebieden overstijgen (vakoverstijgend onderwijs). 

Inhouden  landelijke kennisbases Pabo* 
 vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheid** 
 vakintegratie en vakoverstijgend werken 

 

KENNISBASIS NEDERLANDS EN REKENEN/WISKUNDE (5 EC) TOETSVORM 

1. Ik beheers de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden t.a.v. Nederlands en 
Rekenen/ Wiskunde op startbekwaamheidsniveau. 

Landelijke 
kennisbasistoetsen 
Nederlands en 
Rekenen/Wiskunde 

 

KENNISONTWIKKELING SCHOOLVAKKEN (10 EC) TOETSVORM 

2. Ik verantwoord mijn vakinhoudelijke en vakdidactische kennisontwikkeling, 
gerelateerd aan de landelijke kennisbases Pabo, voor mijn bevoegdheid als 
leraar basisonderwijs. Deze kennisontwikkeling wordt onderbouwd met 
behulp van door de opleiding aangereikte instrumenten. 
  
Toelichting: het betreft de actueel vastgestelde landelijke kennisbases Pabo voor de 
schoolvakken (10voordeleraar.nl). Het betreft dus niet de generieke kennisbasis. Voorbeelden 
van door de opleiding aangereikte instrumenten zijn kennistoetsen, die formatief ingezet 
worden, en vakconcepten-schema’s. 
Met kennisontwikkeling wordt het continue proces bedoeld van het actief uitbreiden van de 
eigen kennis.    

Portfolio assessment 

3. Ik beheers de Engelse taal in de context van het lesgeven op de basisschool 
op niveau B2 volgens het Europees referentiekader. 
  
Toelichting: het betreft niveau B2 zoals beschreven in Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR). 

 

VAKINHOUD EN VAKDIDACTIEK NEDERLANDS EN 
REKENEN/WISKUNDE (10 EC) 

TOETSVORM 

4. Ik maak doelbewust en navolgbaar gebruik van vakinhouden en bijpassende 
vakdidactiek, gerelateerd aan de landelijke kennisbases Nederlands, en 
Wiskunde, tijdens het ontwerpen, realiseren en evalueren van leertrajecten. 
Hierin wordt zichtbaar dat ik ervaring heb opgedaan in de breedte van deze 
kennisbases en in de breedte van de basisschool. 

Portfolio assessment 
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Toelichting: de breedte van de kennisbases betreft de verschillende subdomeinen/onderdelen 
die binnen de kennisbases Nederlands, Engels en Rekenen/Wiskunde zijn beschreven. Onder de 
breedte van de basisschool worden de verschillende ontwikkelingsniveaus (jonge kind, 
schoolkind, tiener)  en leeftijden (4- tot 12-jarigen) bedoeld. 

5. Ik verantwoord mijn vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheid voor 
het verzorgen van kwalitatief goed taal- en rekenonderwijs binnen de 
basisschool, onderbouwd vanuit relevante theorie en geïllustreerd vanuit de 
beroepspraktijk.  
 
Toelichting: bij ‘kwalitatief goed taal- en rekenonderwijs’ wordt verondersteld, dat de student 
hierover een eigen, onderbouwde mening heeft gevormd, waaruit blijkt wat onder ‘kwalitatief 
goed’ wordt verstaan. 

 

 

VAKINHOUD EN VAKDIDACTIEK OVERIGE SCHOOLVAKKEN (15 EC) TOETSVORM 

6. Ik maak doelbewust en navolgbaar gebruik van vakinhouden en bijpassende 
vakdidactiek, gerelateerd aan de hieronder genoemde negen kennisbases, 
tijdens het ontwerpen, realiseren en evalueren van leertrajecten. Hierin 
wordt zichtbaar dat ik ervaring heb opgedaan met alle genoemde 
kennisbases en in de breedte van de basisschool.  
Het betreft de volgende tien kennisbases: Engels, Aardrijkskunde, 
Geschiedenis, Natuurwetenschappen & Technologie, Beeldend Onderwijs, 
Muziek, Dans & Drama, Handschriftonderwijs & Schrifteducatie, 
Bewegingsonderwijs en Geestelijke stromingen. 
  
Toelichting: onder de breedte van de basisschool worden de verschillende ontwikkelingsniveaus 
(jonge kind, schoolkind, tiener)  en leeftijden (4- tot 12-jarigen) bedoeld. 

Portfolio assessment 

7. Ik verantwoord mijn vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheid voor 
het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs in de kerndoeldomeinen 
Engels, Oriëntatie op Jezelf en de Wereld, Kunstzinnige Oriëntatie en 
Bewegingsonderwijs binnen de basisschool, onderbouwd vanuit relevante 
theorie en geïllustreerd vanuit de beroepspraktijk.  
 
Toelichting: de genoemde kerndoeldomeinen afkomstig uit de beschrijving van de kerndoelen 
voor het basisonderwijs, zoals opgesteld door het SLO. Bij ‘kwalitatief goed onderwijs’ wordt 
verondersteld, dat de student hierover een eigen, onderbouwde mening heeft gevormd, waaruit 
blijkt wat onder ‘kwalitatief goed’ wordt verstaan. 

 

 

VAKVERDIEPING, VAKINTEGRATIE EN VAKOVERSTIJGEND 
WERKEN (15 EC) 

TOETSVORM 

8. Ik verantwoord de verdieping van mijn vakinhoudelijke en vakdidactische 
bekwaamheid voor tenminste één van de hieronder genoemde kennisbases. 
Hierin wordt zichtbaar dat ik tijdens het ontwerpen, realiseren en evalueren 
van leertrajecten ervaring heb opgedaan met de vakconcepten en rubrieken 
van deze kennisbasis en in de breedte van de basisschool.  
Het betreft tenminste één van de volgende tien kennisbases: Engels, 
Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuurwetenschappen & Technologie, 
Beeldend Onderwijs, Muziek, Dans & Drama, Handschriftonderwijs & 
Schrifteducatie, Bewegingsonderwijs of Geestelijke stromingen. 
Bovenstaande wordt onderbouwd vanuit relevante theorie en geïllustreerd 
vanuit de beroepspraktijk. 

Portfolio assessment 

9. Ik verantwoord mijn vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheid om 
vakintegratief te kunnen werken. Hierin wordt zichtbaar dat ik ervaring heb 
opgedaan met het ontwerpen, realiseren en evalueren van vakintegratief 
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onderwijs.  
Bovenstaande wordt onderbouwd vanuit relevante theorie en geïllustreerd 
vanuit de beroepspraktijk.  
 
Toelichting: met vakintegratief onderwijs worden leertrajecten bedoeld, waarin doelen van 
verschillende schoolvakken op betekenisvolle wijze zijn geïntegreerd. 

10. Ik toon inzicht in vakoverstijgend onderwijs en vakoverstijgende leerdoelen 
binnen de leerlijnen en eindtermen van het primair onderwijs. Ik benoem 
voorbeelden waarin de bijdrage van het vakoverstijgend aan het leren en 
ontwikkelen van kinderen geïllustreerd wordt.   
Bovenstaande wordt onderbouwd vanuit relevante theorie en geïllustreerd 
vanuit de beroepspraktijk.  
 
Toelichting: met vakoverstijgend onderwijs worden leertrajecten bedoeld, waarin doelen 
centraal staan, die bestaande schoolvakken en de kerndoeldomeinen overstijgen. Voorbeelden 
hiervan zijn te vinden in alternatieve (nationale en internationale) ordeningen van leerinhouden, 
zoals curriculum.nu en IPC (International Primary Curriculum).  

 
* Dit betreft van de landelijke kennisbases Pabo (zie: versie april 2018) de kennisbases Wiskunde, Talen (Nederlands, 
Engels), Bewegingsonderwijs en tenminste één kennisbasis van het domein Oriëntatie op Jezelf en de Wereld 
(Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuurwetenschappen en technologie, Geestelijke stromingen) en één van het domein 
Kunstzinnige Oriëntatie (Muziek, Beeldend onderwijs, Dans en drama, Handschriftonderwijs en schrifteducatie). 
** Zie Landelijke bekwaamheidseisen (bron: PO-raad)  

https://www.10voordeleraar.nl/documents/kennisbases_pabo/kennisbasispabo.pdf
https://www.poraad.nl/file/9952/download?token=ROxegueq
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3. OUDER(S)/VERZORGER(S) IN HET PRIMAIR ONDERWIJS (5 EC) 

Bekwaamheden - Brede professionele basis 

Toelichting Als leerkracht in het primair onderwijs werk je samen met ouder(s)/verzorger(s) 
met als doel om de zo ideaal mogelijke leeromgeving voor alle leerlingen te kunnen 
creëren. Op het eindniveau van de opleiding houdt dit in dat je jezelf als 
teamlid/representant van de basisschool opstelt en handelt volgens de visie die de 
school heeft. Je bent in staat om in lijn met de visie van de school in staat een 
breed palet aan (zowel formele als informele) gesprekken te voeren met 
ouder(s)/verzorger(s) over de ontwikkeling en het welzijn van hun kind. Door de 
ervaring vorm je je eigen, onderbouwde visie op partnerschap met 
ouder(s)/verzorger(s). 

Inhouden  (Educatief) partnerschap: achtergronden en verschijningsvormen 
 Kennis van sociaal-culturele omstandigheden 
 Gesprekstechnieken 

 

PARTNERSCHAP MET OUDER(S)/VERZORGER(S) IN HET PRIMAIR 
ONDERWIJS (5 EC) 

TOETSVORM 

1. Ik integreer informatie van ouder(s)/verzorger(s) in mijn benadering van 
individuele leerlingen en kan mijn benadering verantwoorden aan collega’s 
en directie. 

Portfolio assessment 

2. Ik draag, als groepsverantwoordelijk teamlid actief bij aan de uitvoering van 
de visie op partnerschap met ouder(s)/verzorger(s) van de school. Dit doe ik 
door vanuit de visie van de school in diverse vormen, doelgericht en 
structureel te communiceren en af te stemmen met ouder(s)/verzorger(s) 
over het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind en de groep. Ik toon 
daarbij een professionele, betrokken, positieve houding, en draag zodoende 
de onderwijsvisie en het onderwijsconcept van de school uit. 

3. Ik toon een onderbouwde, eigen visie op partnerschap met 
ouder(s)/verzorger(s) in het primair onderwijs.  
Bovenstaande wordt onderbouwd vanuit relevante theorie en geïllustreerd 
vanuit de beroepspraktijk.   

 

 

 


