
Elke school een eigen Professioneel Statuut 
 

Vóór 1 augustus 2018 moet elke school in het primair en voortgezet onderwijs een Professioneel Statuut 

hebben vastgesteld. Dat zijn ze wettelijk verplicht. Het gaat om een door schoolbestuur, schoolleiding en 

leraren gedragen beleidsdocument waarin waarborgen worden geschapen aangaande de zeggenschap 

(de eigen professionele ruimte) die leraren uit hoofde van hun professionele verantwoordelijkheden nodig 

hebben over hun werk.1 Het mbo heeft reeds sinds 2009 een landelijk Professioneel Statuut dat des-

gewenst op instellingsniveau kan worden aangevuld.2 Maar in het po en vo wil het nog niet erg vlotten. 

De VO-raad heeft, evenals de onderwijsvakbonden, een leidraad gepubliceerd. 3,4
 Daarin worden echter 

geen inhoudelijke uitspraken gedaan over de professionele verantwoordelijkheden van leraren. 

 De wetgever gaat ervan uit dat leraren niet zomaar werknemers zijn die klakkeloos moeten doen wat 

de baas zegt, maar dat ze, gegeven hun professionele deskundigheid, hun professionele relatie met de 

leerling en diens ouders en hun bijzondere takenpakket, eigen professionele verantwoordelijkheden 

hebben jegens de leerling, jegens diens ouders en jegens de maatschappij. In sommige beroepsgroepen, 

zoals de medische, kunnen beroepsbeoefenaren in geval van onprofessioneel handelen zelfs tuchtrechte-

lijk gestraft worden. Als leraren samen met hun schoolbestuur een Statuut opstellen om hun zeggenschap 

over hun werk te waarborgen, moeten ze dus weet hebben van de professionele verantwoordelijkheden 

waarop ze kunnen worden aangesproken door de leerlingen en hun ouders, door hun beroepsgroep en 

door de samenleving. Het was de bedoeling dat de Onderwijscoöperatie die verantwoordelijkheden tijdig 

zou codificeren in een Professionele Standaard voor Leraren, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt.5 

 

Hoe valt daar een mouw aan te passen? De gemakkelijkste manier is dat men de professionele verant-

woordelijkheden van de leraren voorlopig tussen haakjes zet. Men beperkt zich in het Statuut tot orga-

nisatorische afspraken over de wijze waarop leraren de zeggenschap over hun professionele ruimte in 

discussie kunnen brengen en kunnen verdedigen tegenover schoolleiding en schoolbestuur. 

 Maar het lerarenkorps kan er ook voor kiezen in het Statuut een globale schets te geven van de pro-

fessionele verantwoordelijkheden waaraan zij zich gebonden achten en waarvoor zij dus professionele 

ruimte opeisen. Men kan bijvoorbeeld verwijzen naar de Declaration of Professional Ethics die de mon-

diale vakbondsfederatie Educational International (EI) in 2001/2004 heeft vastgesteld en die toentertijd 

door de twee Nederlandse onderwijsvakbonden (AOb en CNV-O) onderschreven is.6 In artikel 2a van 

deze internationale beroepscode wordt verklaard dat leraren tevens de bepalingen van het Verdrag inzake 

de Rechten van het Kind tot richtsnoer voor hun professionele handelen zullen nemen.7 Verder kan men in 

het Statuut verwijzen naar de professionele verantwoordelijkheden die in 2006 door de AOb gespecifi-

ceerd zijn in een Model Professioneel Statuut en in een voorbereidende discussienota.8 
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