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SKOOP (Samen Kijken naar de Ontwikkeling van Onderwijs Personeel) ’Nézzük meg együtt az oktatás szereplőit’. 

bevezető szakasz A tanári pályát újonnan kezdők támogatása 
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1. A JELENLEGI TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER LÉTREJÖTTÉNEK ELŐZMÉNYEI 

A pedagógus-továbbképzést a folytonos megújulás és fejlődés egyik alapfeltételeként mindig is fontosnak tartotta a 
holland oktatási kormányzat, és jelentős összegeket különített/különít el erre a célra. A továbbképzésben való részvétel a 
pedagógusok számára egyelőre nem kötelező, hanem önkéntes tevékenység. 

Mivel az oktatási kormányzat elsődleges célja az oktatás minőségének növelése, és ebben a tanárok szerepe 
kulcsfontosságú, az intézkedések középpontjában már jó ideje a tanári munka minősége áll. 1993-tól kezdve az 
oktatáspolitika kiemelt területnek tekintette a tanári szakma státuszának növelését és a tanárok szakmai elszigetelődésének 
csökkentését (Commissie Toekomst Leraarschap 1993; Commissie Leraren 2007). E politika legfőbb elemei a következők: 

− Olyan szakmai profilok, sztenderdek kifejlesztése, amelyek hangsúlyozzák a tanári munka professzionalizmusát; 

− Pedagógus pályamodell kidolgozása és ösztönzés az élethosszig tartó tanulásra; 

− A tanári szakma kollaboratív jellegének és az iskolák tanulói közösségi funkciójának hangsúlyozása; 

− A szakma vonzerejének növelése a tanári fizetések emelése által; 

− Koherens emberi erőforrás-politika (HR) kiépítése az iskolákban beleértve az iskolák részvételét a 
pedagógusképzésben; 

− A kezdő tanárok támogatása: nagyobb hangsúlyt kap a felkészítésben a „realitás-sokk” és a „bevezető szakasz” 
kezelése; 

− A szakma erősítése olyan szakmai szervezetek létrehozásával, amelyek a sztenderdek és a szakmai nyilvántartás 
kifejlesztésén keresztül felelősséget vállalnak a szakma minőségéért (Snoek 2011, 59.). 

Ezek az általános célok több tekintetben is érintették a továbbképzések területét. 
1993-tól a pedagógus-továbbképzésre szánt pénzösszeg allokációja az addig pedagógus-továbbképzéssel foglalkozó, teljes 
mértékben államilag fenntartott intézményektől fokozatosan átkerült az iskolákhoz (Schüttler V.–Bognár M. 2009). Míg 
korábban csak a felsőoktatási intézményektől, valamint iskolatípustól és továbbképzési típustól függően helyi vagy 
országos pedagógus-továbbképzésre létrehozott intézménytől lehetett igénybe venni ezt az iskolák/pedagógusok számára 
ingyenesen biztosított szolgáltatást, 1993-tól kezdve a továbbképzésre fordítható keret változatos formákban és 
különböző ütemezések szerint került az általános, a közép- és a szakközépiskolákhoz. Ettől kezdve az iskolák szabadon 
megválaszthatták a továbbképző kurzusok tartalmát, és azt is, hogy mely intézmény adja a képzést. A továbbképzések 
szervezésének piaci alapokra helyezése jelentős mértékben megnövelte a kínálatot, tág lehetőséget nyitott az 
intézmények és az egyes pedagógusok előtt, hogy igényeikhez leginkább illő programokat választhassanak ki. A 
pedagógus-továbbképzéssel foglalkozó intézményeknek pedig az állami támogatás lassú kivonulása elegendő időt 
biztosított arra, hogy kínálatukat az igények szerint alakítsák, változatossá tegyék, vagy éppen specifikálják, és 
alkalmazkodjanak a piaci feltételekhez. 
2001-től kezdve új „személyzeti költségvetést” vezettek be az általános iskolákban, amely egyesítette az addig többféle 
célra fordítható előirányzott összegeket (pl. vezetési támogatás, munkaerő-piaci tevékenységek, integrált személyzeti 
politika és továbbképzések). Az iskolák bármilyen személyzethez kapcsolódó fejlesztésre elkölthették az így kapott pénzt, 
bár ezen belül kiemelt jelentősége volt például a mentorálásnak és a „bevezető szakasz” támogatásának (Hofma, B. 2006). 
2004-ben a minisztérium (Ministerie van Onderwijs, Cultuur an Wetenschap*) azt a célt tűzte ki, hogy 2007-re minden 
oktatási intézmény biztosítsa a helyi, iskolai képzések lehetőségét a tanárok számára. Ez magában foglalta a megfelelő 
infrastruktúra kialakítását a tantestületen belüli képzésekhez, a mentorálás erősítését, és a felelősségekről és a 
feladatokról szóló személyes megállapodások létrejöttét. 
Újabb jelentős változást jelentett 2006/2007, amikor az új tanárképzési törvény bevezette a hosszú éveken át kidolgozott 
szakmai profilokat, vagyis a kompetenciasztenderdeket (lásd 1. sz. melléklet). Ettől kezdve minden iskolaszék köteles 
olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek biztosítják, hogy a tanárok, akikre már vonatkoznak a kompetenciasztenderdek, 
fenn tudják tartani a készségeiket. 2006-ban a szakszervezetek és az oktatási szektor aláírt egy megállapodást, amely 
szerint a tanárok szakmai továbbképzését folyamatosan biztosítani kell. 
2008-tól az iskoláknak mindemellett külön támogató programot is kell készíteniük az új oktatási személyzet számára, és 
meg kell egyezniük a képző intézményekkel a feladatok elosztásában a mentorálással, illetve a tanítási gyakorlatokkal 
kapcsolatban. 

1.1. Politikai előzmények  
Hollandiában az oktatáspolitikára általában jellemző az iskolák decentralizált igazgatása és irányítása, az autonómia és a 
centralizált szakpolitika, a kormány ellenőrzésének együttes jelenléte. Az utóbbi 20 évben a folyamatos és fokozatos 
dereguláció következtében az iskolák autonómiája hatalmasra nőtt, míg a kormány szerepe az volt, hogy a törvényhozási 
és a finanszírozási szinten biztosítsa a feltételeket az oktatáshoz. Ugyanakkor a kormány szerepe az is, hogy folyamatos 
ellenőrzésekkel biztosítsa az oktatás színvonalát.  
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A dereguláció és az iskolai autonómia növekedésének folyamatában azonban a szerepek nem mindig világosak, és ezért 
gyakoriak a sorozatos tárgyalások a miniszter és a szakmai szervezetek között az oktatás minden szintjén, beleértve a 
továbbképzés kérdéseit is. 
Pár évvel ezelőtt egy parlamenti bizottság értékelte az innovációt az oktatásban az elmúlt húsz évben, és arra a 
következtetésre jutott, hogy túl nagy volt a kormány befolyása a tényleges osztálytermi munkára. A bizottság javaslata, 
amelyet a fő parlamenti pártok is támogattak, az volt, hogy a kormánynak kellene meghatároznia az oktatás tartalmát (a 
„mit”), és meg kellene engedni az iskoláknak, hogy maguk döntsenek arról, hogy ezt a tartalmat milyen módon tanítják 
meg a diákoknak (a „hogyant”) (Snoek 2011, 58.o.). 
Ahogy az egész oktatáspolitikát, úgy a tanárok szakmai továbbképzésével kapcsolatos intézkedéseket is ez kényes 
egyensúly jellemzi a legjobban. 
Jansma (2005), az SBL*, a Pedagógus Szakma Minőségéért Egyesület képviselője szerint az új kormányzási politika 
jellemzői a következők: 

− világosság: világos célok, világos eredmények, világos felelősségek, 

− nyitottság: az ambíció és korlátok, a minőség és hiányosságok, a sikerek és hibák, valamint a folyamatok 
átláthatósága terén, 

− bizalom és elszámoltathatóság: bizalom a szakmai felelősségben, amelyet ellensúlyoz az elszámoltathatóság. 

Ennek a kormányzati politikának a következményeként a képzéseket szolgáltató intézményeknek feltételes autonómiája 
van, a dereguláció és az átalánydíjas finanszírozás nagy mozgásteret biztosít saját politikájuk kialakítására. Ez a szerző 
szerint többféle lehetőséget is felvet a szakmai továbbképzések jövője szempontjából.. Egyrészt erősen érezhető egyfajta 
bürokratizáló tendencia, amelyben a vezetői szerepek erősödnek, a szakmaiak pedig leszűkülnek „mások terveinek és 
programjainak végrehajtására”. Ez a tendencia elszakmaiatlanodáshoz vezet. Másrészt viszont a szakmai együttműködés 
új formái alakulnak ki, amelyekben a végrehajtó szempontok mellett nagyobb hangsúly helyeződik a valódi szakmaiságra, 
új szerepet kap az innováció, a tudás és a kutatás. Jansma szerint e két tendenciának valamiféle egészséges egyensúlyát 
kellene kialakítani, illetve tovább vizsgálni, hogy hogyan egyeztethetők össze a mindennapi rutinok az innovációval és a 
megújulással a tanításban és a továbbképzések területén is. (Jansma, 2005, 5.). 
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2. A TANÁRTOVÁBBKÉPZÉS JELENLEG ÉRVÉNYES JOGI SZABÁLYOZÁSA  

A holland oktatási rendszer egyik legfontosabb jellemzőjét, az oktatás szabadságát az Alkotmány 23. cikkelye garantálja. 
Ez jelenti az iskolák alapításának, az oktatás szervezésének és az oktatás elveinek (szabad meggyőződés) szabadságát. 
Hollandiában bárkinek joga van iskolát alapítani, és biztosítani az oktatást vallási, ideológiai vagy oktatási meggyőződések 
és elvek szerint. Ennek következtében léteznek állami és magániskolák is az országban. A magániskolákat vezetőtestület, 
egyesület vagy alapítvány működteti. 

Az Alkotmány szerint a kormány minden iskolát – állami vagy magán – egyenlő módon finanszíroz. A kormány fizeti a 
tanárokat mind az állami, mind a magániskolákban, ezért teljesen egyforma a fizetési besorolásuk, a munkavállalási 
feltételeik, és közalkalmazotti jogokat élveznek. Az állami finanszírozás egyetlen feltétele, hogy a kormány törvényileg 
szabályozott követelményeit be kell tartani. 
A kormány nevében pedig az Oktatási, Kulturális és Tudományos Minisztérium (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap) felelőssége az oktatással kapcsolatos törvényi szabályozás, az oktatási rendszer működtetése, az állami 
intézmények fenntartása, az oktatás minőségének ellenőrzése, a vizsgáztatás és az innováció támogatása. 
A korábban említett oktatáspolitikai célokkal összhangban a kormány hagyományosan korlátozottan avatkozott be a 
továbbképzésekkel kapcsolatos szabályozásba, ugyanakkor a tanárképzés egészét érintő nagy ívű átalakítások 
mindenképpen hatással voltak erre a területre is. 
2004-ben a parlament elfogadta a Szakmák az oktatásban törvényt (WBIO*), amelynek lényege, hogy az oktatás összes 
szektorában dolgozóknak – tanároknak, asszisztenseknek, iskolaigazgatóknak – nemcsak képesítést kell szerezniük, hanem 
kompetensekké is kell válniuk. Az iskolák számára kötelezővé teszik, hogy kompetens szakembereket vegyenek fel, s hogy 
ezt követően támogassák őket abban, hogy magas szinten tartsák és továbbfejlesszék a kompetenciáikat. 
A törvény, amely 2006-ban lépett életbe, bevezette a kompetenciasztenderdeket (lásd 1. sz. melléklet):  

− az általános iskolai oktatásban 

− a középiskolai, a felnőtt- és a szakközépiskolai oktatásban 

− és az egyetemi előkészítő oktatásban. 

Ettől kezdve ahhoz, hogy tanár legyen valaki, a képzőintézménytől (egyetem vagy más tanárképző intézmény) szükséges 
egy tanúsítvány, amely igazolja, hogy megfelel a sztenderdeknek. Ami a továbbképzések szempontjából a legfontosabb, a 
törvény a sztenderdek fenntartását is előírja. Az Oktatási Felügyelőség (Inspectie van het Onderwijs) feladata annak 
ellenőrzése, hogy ez megtörténik-e. 
A 2006/2007-es tanévtől kezdve tehát minden iskolaszék köteles volt bevezetni a megfelelő intézkedéseket, és 
alkalmazni a megfelelő eszközöket, hogy az oktatásban dolgozók, akikre vonatkoznak a sztenderdek, fenn tudják tartania 
készségeiket. 2006-ban a munkaadók szervezetei, valamint az általános és középiskolai szektor szakszervezetei önkéntes 
megállapodást írtak alá a munkavállalók továbbképzéséről és szakmai fejlődéséről, különös tekintettel a tanárjelöltek és 
más oktatási személyzet támogatására, illetve képzésére. Ebben az évben a normatív állami támogatás mind az általános, 
mind a középiskolákban emelkedett. Az iskoláknak így alkalmuk van olyan személyzeti és képzési politikát folytatni, amely 
a legmegfelelőbb saját kontextusukban. 
2008 óta kötelező támogatási programot kidolgozni az új oktatási személyzet számára. 
A felnőtt- és szakképzési ágazat szintén kiegészítő forrásokat kapott az oktatási személyzet szakmai fejlesztésére és 
képzésére (Organisation of the education system in the Netherlands 2008/09). 
Emellett a kormány a tanári szakma vonzóbbá tétele és minőségének növelése érdekében, illetve a már említett 
tanárhiány kezelésére összeállított egy intézkedéscsomagot „A tanárok számítanak” címmel (Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap 2008). Mind a tervezett intézkedések, mind a finanszírozás a hosszú távú tervezés jegyében a 
kormány, a munkaadók szervezetei és a szakszervezetek együttműködésével jöttek létre. 
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3. A SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS DEKLARÁLT CÉLJAI ÉS KONTEXTUSA 

A holland oktatási kormányzat tehát az utóbbi években kiemelt figyelmet fordított a tanárok szakmai képzésének és az 
ezzel egyértelműen összefüggő továbbképzésének kérdéseire, és mindezzel természetesen a legfőbb célja a közoktatás 
színvonalának emelése volt.  

Az összes erőfeszítés ellenére a két legnagyobb kihívást még ma is a szakma alulértékeltsége és a növekvő kereslet, 
vagyis a fenyegető tanárhiány jelenti.  
Az említett, „A tanárok számítanak” programcsomag három pilléren nyugszik: a tanári hivatás erősítése, az iskolák 
szakmaiságának növelése és a jobb jutalmazás. Az intézkedéscsomag fontos jellemzője, hogy nem hajtható végre egy 
kormányzati ciklus alatt, ezért a tervezett intézkedések a kormány és az alkalmazottak képviselői között létrejövő hosszú 
távú és eredményközpontú megállapodások függvényében valósulnak majd meg. 
Ennek a programcsomagnak a része a 2008. július 1-jén létrehozott „Hollandia tanára” (Leerkracht van Nederland) 
megegyezés egy új típusú tanári ösztöndíjról, amelynek célja a tanárok szakmai fejlődése, szaktudásuk mélyítése, illetve 
további specializálódása. Az ösztöndíj (Lerarenbeurs) maximum 3 évre adható, egy tanárnak maximum 3500 euro 
értékben, ami a képzések költségeire, az utazásra, illetve a helyettesítésre használható fel.  
2008 júliusa óta 19000 elfogadott pályázat volt. Az ösztöndíjak kétharmadát a végzettséget, diplomát adó képzési 
programokra (BA, MA) használták fel a tanárok, ami a program egyik célja is volt, és egyharmadát tették ki a rövidebb 
szakmai továbbképző kurzusok (Teaching 2020, 2011). 
Hollandiában a tanárképzés szerkezete következtében nehéz a szakmai továbbképzéseket különválasztani a diplomát 
adó képzésektől. Vizsgáljuk meg röviden, hogy milyen módon kaphat valaki tanári diplomát Hollandiában. 

3.1. Kapcsolat az alapképzéssel és a tanárképzés egész rendszerével 
A múlt század hetvenes és nyolcvanas éveiben a programok sokfélsége összhangba került a felsőoktatás rendszerével, és 
fokozatosan kialakult a következő három alapvető pedagógusképzési forma: 

1. Pedagógusképzés általános iskolai tanárok (alapfokú oktatás) számára (pabo): 4 éves Bachelor-program, 
amely az alkalmazott tudományegyetemeken (hogescholen, HBO intézmények) zajlik, és a 4-12 éves korosztály 
tanítására készít fel. 

2. Tanárképzés alsó középiskolai és szakközépiskolai tanárok számára (második szint): 4 éves Bachelor-program, 
amely egy bizonyos tantárgy tanítására jogosít fel, és szintén az alkalmazott tudományegyetemeken folyik. A 
második szintű képesítéssel taníthat a végzett hallgató a HAVO (általános felső középiskola) és WWO (egyetemi 
előkészítő középiskola) első három évében és VMBO-ban (előkészítő középiskola) és a középfokú 
szakképzésben (lásd 2. sz. melléklet). 

3. Tanárképzés felső középiskolai tanárok számára (első szint): Ezt a képesítést egyéves posztgraduális MA 
képzéssel lehet megszerezni, amelyet a kutatóegyetemek biztosítanak. Az első szintű képesítésű tanár a 
középfokú oktatás minden szintjén taníthat, és a HAVO és a WWO utolsó két-három évfolyamán is. 

(Major 2011, 115.o.) 

A tanárhiány következtében, amely elsősorban az általános iskolákban jelentkezett, 2000-ben a kormány lehetővé tette, 
hogy más utakon is lehessen tanári diplomát szerezni. A törvény értelmében (Lateral-entry Recruitment [Oldalirányú 
bemenet] (Primary and Secondary Education Act, 2000) bárki, aki alkalmazott tudományegyetemi vagy 
tudományegyetemi diplomával rendelkezett, és letette az alkalmassági vizsgát, taníthatott ideiglenes szerződéssel, 
miközben elvégzett egy kétéves képzést. A kétéves „on the job” képzés végén, ha megfeleltek, tanári képzettséget és 
állandó szerződést is kaptak (Organisation of the education system in the Netherlands 2008/09). 
Ebben az összetett rendszerben az előmenetelt valójában az jelentheti, ha egy tanár iskolatípust vált (általános iskolai 
tanárból alsó középiskolai tanárrá, alsó középiskolai tanárból felső középiskolai tanárrá képezi magát), vagy általános 
tanárból specialistává képzi magát (pl. gyógypedagógus, iskolai tanácsadó lesz), vagy tanárból lesz iskolavezető. A tanári 
szakmán belüli előmenetel tehát bizonyos értelemben meglehetősen korlátozott. 
2006-tól új mesterszintű képzések indultak, amelyeknek célja az volt, hogy a tanárok még jobb szakértői legyenek az 
osztálytermi munkának, illetve saját tantárgyuknak. Egy újabb kormányprogram a „Tanulás és Innováció” mesterszintű 
programok segítségével teremtett lehetőséget az előmenetelre és a szakmai fejlődésre (LPBO* 2006, HBO-raad* 2006). 
Ez a fejlesztés illeszkedik a tanári munka minőségének javítása érdekében tett törekvések sorába, de nem az alapképzés 
mesterszintre emelésével, ahogy több európai országban történik, hanem a tanárok ösztönzésével, hogy előmeneteli 
lépésként válasszák a mesterszintű képzés elvégzését. Annak ellenére tehát, hogy diplomát adó képzés, mégis a 
folyamatos szakmai fejlődés részének tekinthető. 
2008-ban a középiskolák országos tanácsa megalapította a Holland Intézetet a Mesterszintű Képzésért (NIME*), amely 
több tanárképző intézményt kért meg, hogy dolgozzanak ki mesterszintű fejlesztő programokat. A beadványokból az 
Intézet kiválasztott 4 programot, amelyeket az iskolák szakmailag és anyagilag is támogatnak, és ezek ma is gyakran 
szerepelnek az iskolai fejlesztési tervekben. 
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Ez tehát ismét példa az oktatási kormányzati kezdeményezés és az iskolai kezdeményezések dichotómiájára a rendszer 
kialakításában (Snoek 2011).  
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4. A TOVÁBBKÉPZÉS SZABÁLYOZÁSA ÉS FELÜGYELETE  

A továbbképzésért felelős hatóságok, szervezetek 
Már szó esett a minisztérium (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) tevékenységéről és felelősségéről, 
illetve az iskolákéról, amelyek bizonyos értelemben a legfőbb döntéshozók, hiszen az egyes tanárok folyamatos szakmai 
fejlődése az iskolai továbbképzési terv (nascholinsplan) részeként alakul ki. Emellett azonban léteznek bizottságok, 
tanácsok és szervezetek, amelyek elsősorban a kormányzati döntéseket véleményezik. 

Direkt vagy indirekt módon a kormányhoz kapcsolódó szervezetek: 
− Holland Királyi Művészeti és Tudományos Akadémia (KNAW – Koninklijke NederlandseAcademie van 

WetenschappenTudomány és Technológia Politikai Tanács (AWT – Adviesraad voor het Wetenschaps- en 
Technologiebeleid).  

− Mindkét szervezetnek egyik feladata, hogy tanácsokat fogalmazzon meg a kormánynak és a parlamentnek a 
tudományos kutatásokkal és fejlesztésekkel kapcsolatban, ezek pedig indirekt módon kapcsolódhatnak az 
oktatáshoz, és a tanártovábbképzéshez is. 

− Az Oktatási Tanács (Onderwijs Raad) független tanácsadó testület, amely véleményt és javaslatokat fogalmaz 
meg oktatási kérdésekben a miniszter, a parlament vagy az önkormányzatok számára. A Tanács 12 független 
tagból áll, akiket szakmai teljesítményük alapján személyesen neveznek ki.  

− A Nemzeti Oktatási Mérési Intézet (CITO) nemzetközi hírű tesztelési és mérési központ, amelyet 1968-ban a 
holland kormány alapított, majd 1999-ben privatizálták. A holland oktatási és értékelési rendszernek azonban 
továbbra is meghatározó intézménye, amely központi teszteket fejleszt mind az általános, mind a középiskolák 
számára. 

− A Holland Tantervfejlesztő Intézet (SLO – Instituut voor Leerplan-Ontwikkeling) olyan nonprofit szervezet, amely 
évente meghatározott anyagi támogatást kap a holland kormánytól vagy oktatási szervezetektől különböző 
oktatáspolitikai megbízásokra. 

− A Holland Oktatási Felügyelőség (Inspectie van het Onderwijs) legfőbb feladata az oktatás minőségének 
ellenőrzése. Évente mintegy 200 felügyelő látogat meg mintegy 10.000 iskolát, hogy ellenőrizze, megfelelnek-e a 
jogszabályi kötelezettségeiknek, illetve saját iskolai programjaiknak. A felügyelők órákat látogatnak, és a tanítási 
módszereket is értékelik. Minden évben kb. 25 jelentést adnak ki, amelyek közül kiemelkedik az éves beszámoló 
a holland oktatás állapotáról (The State of Education in the Netherlands 2010). 2007 óta az Oktatási Felügyelőség 
főként „kockázatalapú” ellenőrzéseket végez, ami azt jelenti, hogy elsősorban azokat az iskolákat vizsgálják, ahol 
a mutatók alapján minőségi problémák merülnek fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw
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5. A TOVÁBBKÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL  

A szakmai továbbképzés a tanárok számára eddig nem volt kötelező, és a tanárok szabadon választhatták meg, hogy 
mikor és milyen kurzusra jelentkeznek. A munkaidőben történő, illetve fizetős képzések természetesen az iskolák 
vezetőségének jóváhagyásával történnek. 

A közvélemény (a szülők, és néha maguk a tanárok is) a továbbképzések választható jellegét hátránynak látja, és a 
rendszert okolja azért, hogy nem elegen vesznek részt fejlesztő kurzusokon. Ugyanakkor, ahogy már többször 
hangsúlyoztuk, a felelősség nagyobb része az iskoláké, hiszen az oktatás minőségét helyi szinten nekik kell biztosítaniuk.  
Valójában ez a rendszer erős partnerséget kíván meg az iskola, az oktatási intézmények, a pedagógusképző intézmények, 
valamint maga a tanár között, aki az iskolavezetéssel egyetértésben elszámoltatható (Hofma, B. 2006). 
Az oktatási miniszter által 2011-ben megfogalmazott „Tanítás 2020” elnevezésű akcióterv (Teaching 2020, 2011) több, 
nagyon fontos újdonságot fogalmaz meg a továbbképzésekkel kapcsolatban. 
Az egyik, hogy 2012-től kezdve a tanári ösztöndíjakat (Lerarenbeurs) csak akkreditált egyetemi programok (BA, MA és 
PhD) elvégzésére lehet felhasználni. A másik pedig hogy 2012-től megnyílik a „tanárok jegyzéke”, amelybe 2018-ig 
minden oktatási szakember az oktatás bármely szintjén kötelezően bejegyzésre kerül, és ezzel jog szerinti hivatalos 
státuszt nyer. 
Az első intézkedést a miniszter (aki egyes szám első személyben fogalmazva vállalja a felelősséget az egész akciótervért) 
azzal indokolja, hogy világosabb különbséget szeretne tenni azok között a kormányzati források között, amelyek a 
magasabb képesítés megszerzésére irányulnak, és azok között a rendszeres, normatív finanszírozásban rendelkezésre álló 
források között, amelyek az általános szakmai frissítést, illetve a személyes szakmai fejlődést szolgálják. Az iskoláknak 
továbbra is rendelkezésére áll az egyösszegű támogatás a rövidebb tanfolyamok finanszírozására, ami azonban 
felhasználható BA és MA szintű képzésekre is (Teaching 2020, 2011, 8.o.). 
Mielőtt a tanárok jegyzékbe vételéről esne szó, még egy elemet kiemelnék a miniszteri programból, ez pedig az 
iskolafejlesztés, mint a szakmai továbbképzés eszköze. 
A miniszter hangsúlyozza, hogy „a szakmaiság fejlesztése több mint továbbképzés az egyén vagy egy csoport számára…A 
kutatások szerint, ha a tanárok együtt tanulnak, és együtt vállalnak felelősséget a szakmai fejlesztés formáiért és céljaiért, 
akkor ezeknek a tevékenységeknek a hatékonysága látványosan nő. Természetesen megvan az egyéni szakmai fejlődés 
helye is, de a tanult tudásnak és készségeknek értelmet kell nyerniük az iskola mindennapi tevékenységének 
szempontjából is. A kutatások azt is mutatják, hogy ha a tanárok úgy érzik, hogy bizonyos fokú kölcsönös függőség van a 
munkájukban, többet tanulnak egymástól, és így könnyebben fejlődnek szakmailag” (Teaching 2020, 2011, 11.o.). 

5.1. A tanárok jegyzékbe vétele, teljesítményarányos fizetés 
„A tanárok jegyzékének bevezetése fontos láncszem azoknak a tevékenységeknek a sorában, amelyek a tanári szakma 
magas színvonalát garantálják, éppúgy, mint a tanári kompetenciasztenderdek bevezetése és színvonalas tanárképző 
programok beindítása” – olvasható az Oktatási Szövetség (Onderwijscoöperatie) honlapján   
(www.onderwijscooperatie.com/?en/registered_teachers/).  

Ez a szakmai szövetség, amely Hollandia vezető szakmai szervezeteit tömöríti (lásd 4. sz. melléklet), és képviseli a 
tanárokat is, kezdeményezte a Tanárok Jegyzékének bevezetését, ami önkéntes alapon, 2012 elején el is indult. Az 
Oktatási Szövetség bizottságokat és munkacsoportokat állított fel az oktatás különböző szintjei (általános, közép- és 
szakközépiskola), illetve tantárgyak (nyelvek, matematika) szerint, amelyeknek feladata, hogy kidolgozzák az 
„újrabejegyzéshez” szükséges képesítéseket és kritériumokat. 
A regisztráció önkéntes alapon indult, és az ígéretek szerint fokozatosan és óvatosan válik majd kötelező rendszerré. A 
miniszter akcióterve szerint 2018-ra nyer majd hivatalos, jog szerinti státuszt, ekkortól biztosít majd különböző jogokat, és 
vár el kötelességeket, amelyeket a kormány és a szakmai szervezetek határoznak meg (Teaching 2020, 2011). 
A valódi folyamat a regisztráció után kezdődik. Ekkor a „bejegyzett tanár” megkezdi útját az újrabejegyzés felé. Ehhez a 
tanárnak meg kell szereznie egy bizonyos számú kreditpontot bizonyos kategóriákban, amelyek a tantárgyhoz, pedagógiai 
vagy módszertani témákhoz kapcsolódnak. A kreditpontok különböző tevékenységformákhoz is illeszkednek, mint például 
gyakorlatok kölcsönös megismerése (peer learning), továbbképzések (rövid és hosszú távú tanulmányok), műhelyek stb. 
Amennyiben a tanár megfelel a kritériumoknak, az újrabejegyzés garantált. Az újrabejegyzés kritériumainak teljesítésére 4 
év áll rendelkezésre, ez alatt az idő alatt 160 órányi képzést kell majd igazolni. 
Élénk vita bontakozott ki arról, hogy kinek a tulajdonában legyen a Tanári Jegyzék, ki működtesse és ellenőrizze. Végül a 
szakmai szervezetek lettek a gazdái. Bár nyilvánvalóan vannak fenntartások és félelmek a bevezetéssel kapcsolatban, 
általánosan elfogadott az a szakmai álláspont, hogy a jegyzék nem lehet eszköz a munkaadók kezében az előléptetések 
vagy a fizetési kategóriák megállapításakor (Schaaf van der, W. 2012). 
Ennek kissé ellentmond a miniszteri akciótervnek az a része, amely a teljesítményarányos plusz fizetés gondolatát veti 
fel. „Szeretnék kialakítani egy teljesítményarányos fizetési rendszert a kiváló tanároknak minden oktatási szektorban. Az 
egyszeri kifizetések teljesítményhez kötött bónuszok formájában biztosítják a rugalmasabb fizetési differenciálás 
lehetőségét” (Teaching 2020, 2011, 10.). 

http://www.onderwijscooperatie.com/?en/registered_teachers/
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6. A TOVÁBBKÉPZÉS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEI 

6.1. Akkreditáció 
A jelenlegi előírások szerint akkreditáció csak az oklevelet adó képzések esetében létezik, ezekre ugyanazok a 
minőségbiztosítási szabályok vonatkoznak, mint a tanárképzési alapprogramokra. 

A többi továbbképzésre a képzést szolgáltatók belső minőségbiztosítási mechanizmusait alkalmazzák, például a résztvevők 
vagy adott esetben az iskolavezetőség értékelését. 
Ugyanakkor a tanárok jegyzékbevételének bevezetésével ezek a szabályok valószínűleg változni fognak. Mivel, ahogy 
említettük, az újrabejegyzés egyik komponense valamiféle formális továbbképzés lesz, és mivel garantálni kell majd a 
sztenderdekhez való igazodást és a minőséget, az Oktatási Szövetség (Onderwijscoöperatie) egyik legfrissebb törekvése, 
hogy felügyelje ezt a folyamatot, és azonosítsa a minőségi kritériumokat (Schaaf van der, W. 2012). 

6.2. Intézményfajták 
Jelenleg nem léteznek kifejezetten továbbképző intézmények. Továbbképzéseket gyakorlatilag bármilyen intézmény 
szolgáltathat mind az állami, mind a kereskedelmi szektoron belül. Gyakran előfordul, hogy tanárképző intézmények adják 
a képzéseket (tanárképző intézetek vagy egyetemek tanárképző tanszékei). Az is előfordul azonban, hogy a 
továbbképzések az iskolai tanácsadó szolgálatokkal, vagy a nemzeti oktatási tanácsadó központokkal, vagy az oktatási 
rendszeren kívüli szakértőkkel együttműködve szerveződnek. Erre néhány példa (Hofma, B., 2006): 

− A Katolikus Oktatási Tanácsadó Központ (KPC), a Protestáns Oktatási Tanácsadó Központ (CPS), a Felekezeten 
Kívüli Oktatási Tanácsadó Központ (APS), a Holland Tantervfejlesztő Intézet (SLO) az általános oktatás területén 
nyújtképzéseket. 

− A Mezőgazdaság az Oktatásban Alapítvány (STOAS) a mezőgazdasági tanárképzéssel kapcsolatos képzéseket 
nyújt. 

− A Nemzeti Oktatási Mérési Intézet (CITO) a vizsgáztatással és értékeléssel kapcsolatos kurzusokat ajánl. 

− Az Innováció az Oktatásban Központ (CINOP) konzultációkat és tréningeket kínál a szakképzés és szakmai oktatás 
területén. 

− Sok egyetem kiépítette a saját tanártovábbképző intézményét, mint például az IOWO (Nijmegen) vagy az IVLOS 
(Utrecht), amelyek az egyetemeknek is nyújtanak továbbképzéseket. 
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7. A SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS FORMÁI ÉS TARTALMA  

Hollandia ugyan részt vett a TALIS (Teaching and Learning International Survey) felmérésben, az OECD 2008-ban 
lebonyolított oktatásügyi programjában, amelyen belül a tanári pályán dolgozó pedagógusokat kérdeztek többek között a 
szakmai továbbképzésekről is, de nem felelt meg a mintavételi követelményeknek. Ennek ellenére a felmérésben szereplő 
657 alsó középiskolai tanár és 55 iskolaigazgató véleménye alapján a felmérésen kívül feldolgozták a továbbképzésekkel 
kapcsolatos véleményüket is. 

Az eredményekből kiderül, hogy a megkérdezett tanárok 91,4 százaléka vett részt valamilyen továbbképzésen a felmérés 
18 hónapos periódusa alatt. 
A továbbképzések típusai népszerűségi sorrendben a következők voltak: 

1. táblázat Teachers’ Professional Development 2010, 147.o. 

A továbbképzések fajtái % 

Tanfolyamok és műhelyek 86,7 

Oktatási konferenciák és szemináriumok 50,8 

Képesítést adó programok 30,4 

Megfigyelő látogatások más iskolákban 24,8 

Szakmai továbbképzési hálózatokban részvétel 25,8 

Egyéni vagy kollaboratív kutatás 44,0 

Mentorálás és kollégák megfigyelése 40,0 

Szakmai irodalom olvasása 84 

Informális beszélgetések a tanítás javítására  

 
A felsorolásból csak egyet emelnék ki, a „megfigyelő látogatások más iskolákban” típusú továbbképzést, ami valószínűleg 
a Hollandiában egyre népszerűbb „gyakorlatok kölcsönös megismerése” (peer review) program része. Az egyik ilyen 
program a SKOOP*, amelynek keretében az egyik iskola tanárai és személyzete meglátogat egy másik iskolát, és mindenki 
a saját „megfelelőjével” konzultál. A látogatások módszertanát a Holland Oktatási Felügyelőség (Inspectie van het 
Onderwijs) által kidolgozott felügyeleti keret adja. 
Ami a tanárok igényeit illeti, a következő területeken fogalmazódott meg magas szintű igény továbbképzésekre: 

2. táblázat Teachers’ Professional Development 2010, 147.o. 

Terület % 

Tartalmi és teljesítménysztenderdek 22,2 

A diákok értékelésének gyakorlata  15,7 

Óravezetés 16,6 

Tantárgyi képzés 25,3 

A tanári instrukciók gyakorlata 24,0 

IKT-tanítási készségek 27,0 

Speciális tanulási igényű tanulók tanítása 26,0 

Fegyelmezési és viselkedési problémák 20,6 

Iskolavezetés és adminisztráció 6,0 

Tanítás multikulturális környezetben 5,4 

Diáktanácsadás 30,4 

 
Ami az anyagi támogatást illeti, a megkérdezett tanárok 77,9 százaléka számára a továbbképzés ingyenes volt, 7 
százalékuk fizette az egész költséget, és további 15,5 százalékuk hozzájárult a költségekhez. 
Végül a legutolsó táblázatban azok a legfőbb korlátok láthatók, amelyek akadályozzák a tanárokat abban, hogy több 
továbbképzésen vegyenek részt: 

3. táblázat Teachers’ Professional Development 2010, 148.o. 

Okok, amiért a tanárok nem vállalnak több továbbképzést % 

Nincsenek meg az előfeltételek 9.0 

Túl drága 24,3 

Nem kapok munkahelyi támogatást 29,7 

Összeegyeztethetetlen a munkarendjükkel 50,3 

Családi kötelezettségek 35,3 

Nincs megfelelő továbbképzés 30,3 
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Itt különösen az utolsó sor viszonylagos magas százalékára hívnám fel a figyelmet, amiből azért látszik, hogy a 
kínálatvezérelt piac sem mindig tud megfelelni az elvárásoknak. 

7.1. A bevezető szakasz támogatása 
A bevezető szakasz támogatásának törékeny eleme Hollandiában, hogy nincs központi irányítás. A támogatás mennyisége 
és minősége, amelyet a frissen diplomázott, munkába álló tanár kap, erősen az iskolán múlik. Ugyanakkor a helyi 
autonómia előnye, hogy azokban az iskolákban, ahol megfelelő programokat dolgoztak ki a bevezető szakasz 
támogatására, ez a személyzeti és fejlesztési politika része, és ezért általában az iskolavezetés és a tanárok is 
elkötelezettséget éreznek a kezdő tanárok támogatása iránt. 

Ugyanakkor a kezdő tanárok munkáját segíti az a központi intézkedés, amely szerint 2009. augusztus 1-je óta a kezdő 
tanári munkaterhelés a normál terhelés 80 százaléka. 
Kétévente a minisztérium kérésére a tanári pályát kezdők helyzetét felülvizsgálják. 2009-ben részletesen vizsgálták 
azoknak a kezdő középiskolai tanároknak a mentorálását és segítését, akik 2008-ban végeztek (Leenen and Berndsen 
2009). 
A megkérdezett kezdő tanárok kevesebb mint fele (41%) kapott valamiféle támogatást vagy segítséget. Ezek közül 26% 
csak az első hónapokban vagy hetekben kapott támogatást. A tanároknak mindössze 6 %-a mondta azt, hogy folyamatos 
támogatást kapott a tanítás első évében. A támogatásban részesülő tanárokat megkérdezték a támogatás jellegéről is, itt 
többféle válasz is született. A megkérdezettek több mint fele a következő típusú támogatásokat említette: mentori 
segítség (51%), azonos szakos tapasztalt tanár segítsége (53%) és az új tanárok rendszeres csoportos találkozói (55%). A 
tanárok egyharmadának (33%) óráit tapasztalt tanárok látogatták. A támogatás témái és eszerinti típusai közül a 
következőket említették: az iskola szervezete (57%), a tanulókkal való bánásmód (44%), fegyelmezés az osztályteremben 
(38%), az iskola, a kollégák megismerése (32%), módszertani ismeretek (29%), óratervezés (13%), a szülőkkel való 
kapcsolat (10%), készülés az órákra (10%) és egyéb (7%) (Teachers’ Professional Development 2010, 160. o.). 
Szintén itt kell megemlítenünk, hogy 2009 óta az iskolaszék, illetve az iskolavezetés köteles minden egyes tanárról egyéni 
szakmai dokumentációt vezetni, amely tartalmaz minden bizonyítványt, valamint minden formális és informális képzési 
dokumentumot. Ezen belül az új tanárok bevezető szakaszának támogatása a legtöbb helyen kiemelt hangsúlyt is kap. 
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8. A TOVÁBBKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSI KÉRDÉSEI 

Az eddig felsorolt intézkedésekre, elsősorban a folyamatos tanárhiány enyhítésére, a tanári szakma erősítésére, ezen 
belül a szakmai továbbképzésekre és a tanári ösztöndíjra a holland kormány rengeteg forrást csoportosított. 2009-ben 
400 millió eurót költöttek erre, de ez az összeg évente emelkedett és 2011-ben elérte a 700 millió eurót, a miniszter 
ígérete szerint 2020-ban az 1 milliárd eurót is meghaladja majd. 

Ezzel párhuzamosan 2009-től a tanári fizetések is emelkedtek minden szektorban úgy, hogy a tanárok előbb érjék el a 
maximális fizetést, vagyis a tipikus életpálya görbéje jóval meredekebb, mint korábban. Akik már elérték a fizetési skála 
legfelsőbb szintjét, azok havi plusz pótlékot kaphatnak. Így 2010 óta fokozatosan egyre több tanár kerül magasabb fizetési 
kategóriába (Organisation of the education system in the Netherlands 2008/09). 
Az alábbi táblázat azokat a plusz költségeket mutatja (millió euróban), amelyeket az oktatási kormányzat a következő 
években kifejezetten a tanári szakma professzionalizálására és az ígért teljesítményarányos bérezés bevezetésére fordít 
(Teaching 2020, 2011, 18. o.). 

Cél 2011 2012 2013 2014 2015 
Folyamat
os  

Teljesítményarányos 
fizetés 

 10 20 40 80 250 

A tanárok szakmai 
fejlődése, beleértve a 
tanárok jegyzékét és a 
továbbképzési 
programokat 

2,75 65 115 115 115 139 

Az iskolaigazgatók szakmai 
képzése, beleértve a 
bejegyzést 

 35 35 35 35 11 
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9. A JELENLEGI RENDSZER HAZAI KRITIKÁJA 

Ahogy látjuk, a rendszer éppen a legnagyobb változások közben van. Az előző rendszer kritikáját tulajdonképpen már 
megfogalmaztuk. Snoek szerint „az ösztönzés és az életpályamodell hiánya miatt nem vesznek részt a tanárok a 
továbbképző kurzusokon” 2011, 61.). 

Látjuk azonban, hogy az utóbbi évektől kezdve az oktatási kormányzat a szakmai szervezetek bevonásával folyamatosan 
rengeteg pénzt és energiát fektet egy elszámoltathatóbb, megbízhatóbb és magas szakmai színvonalat biztosító rendszer 
kiépítésébe. 
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10. TANULSÁGOK, AMELYEK HASZNOSÍTHATÓAK LEHETNEK MAGYAR 
KONTEXTUSBAN 

− Az iskolák autonómiája nagyra becsült érték. Kompetitív helyzetben az autonómia lehetőséget ad az iskolának, 
hogy összehangolja stratégiáját a tanárok szakmai fejlődésével, és így speciális (területi, szektorális) oktatási 
igényeket is kielégítsen. 

− Az egész életen át tartó tanulás itt nem csak elmélet. A teljesítménysztenderdek, a tanári jegyzék, az iskolai 
továbbképzési tervek bevezetésével az iskoláknak olyan eszközei vannak, amelyekkel a stratégiai és 
kínálatvezérelt prioritások gyakorlattá válhatnak. Azok a tanárok, akik nem hajlandók továbbfejlődni, hamar 
„elavulttá” válhatnak, és szembe kell nézniük a következményekkel. 

− Mivel a kompetenciasztenderdek meghatározzák, hogy mit kell tudnia a tanárnak, van egy közös elképzelés arról, 
hogy milyen a képzett tanár. Így az iskolák meg tudják határozni az oktatási sztenderdeket (illetve ezek egy része 
szintén központilag már meghatározott), és így automatikusan kialakulnak a továbbképzési igények is. 

− A szakmaiság fejlesztése több mint továbbképzés az egyén vagy egy csoport számára. Az iskola, mint fejlesztő 
közösség, az együtt tanulás alapvető szerepet játszik a tanárok szakmai fejlesztésében. 

− Az előmeneteli rendszer mellett az iskolai közösség az, ami talán leginkább megváltoztatja a tanárok esetlegesen 
nem elkötelezett hozzáállását. 

− A továbbképzési rendszer egyik funkciója lehet, hogy „javítgat” a bevezető tanárképzés problémáin, illetve 
felfrissíti a tanárok napi szintű ismereteit. 

− A „gyakorlatok kölcsönös megismerése” (peer review) program, amelynek keretében az egyik iskola tanárai és 
személyzete meglátogat egy másik iskolát, és mindenki a saját „megfelelőjével” konzultál, megfelelően 
kidolgozott keretek között nagyon hasznos része lehet a szakmai fejlődésnek. 

− Az oktatási kormányzat tervei hosszú távra előre születnek meg, és kormányokon átívelően, rugalmasan hajtják 
végre őket. 

− Az utóbbi évek változásaiból az derül ki, hogy a túlzott decentralizáció segít ugyan kibontani a sokféleséget, és 
megfogalmazni a problémákat, de egyben igényt is teremt a központosításra. A továbbképzési rendszer finom 
beolvasztása egy jól működő előmeneteli rendszerbe valószínűleg elengedhetetlen.  

− A továbbképzések akkreditálása – bármennyire is adminisztratív lépésnek tűnik –, ha nem történik meg, 
szakmailag megkérdőjelezhetőek lesznek a képzések.  
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1. SZ. MELLÉKLET A TANÁRI KOMPETENCIÁK, KOMPETENCIASZTENDERDEK 

A holland kompetenciasztenderdek azon alapulnak, hogy a tanár felelőssége négy szakmai szerepben határozható meg: az 
interperszonális szerep, a pedagógiai szerep, a szervezési szerep, továbbá a tantárgy és a tanítási módszerek 
szakértőjének szerepe. A tanár ezeket a szakmai szerepeket négy különböző szituációban gyakorolja: a tanulókkal és a 
kollégákkal való munkakapcsolat során, a munkahelyi környezettel való kapcsolatban, illetve önmagával, vagyis a saját 
személyes fejlődésének alakulása során. A szakmai szerepek és a négyféle kontextus adja a tanári kompetenciák 
meghatározásának kereteit. A négy pedagógusszerep és a négy jellegzetes szituáció metszeteként 16 kompetenciát 
lehetne megkülönböztetni, de a gyakorlat alapján kiderült, hogy az alábbi hét is kielégítően lefedi a pedagógusok alapvető 
kompetenciáit: 

4. táblázat A hét pedagóguskompetencia 

A kompetencia 
leírása 

A négy kontextus 

A négy szerep 
A 

tanulókkal 
A 

kollégákkal 
A munkahelyi 
környezettel 

Önmagával 

Interperszonális 1 

5 6 7 

Pedagógiai 2 

A tantárgy és a tanítási 
módszerek szakértője 

3 

Szervezési 4 

 
A középiskolai és szakképzést oktatató tanárok 5. kompetenciájának leírása  

(Competence requirements teachers (2004)   
(http://www.bekwaamheidsdossier.nl/cms/bijlagen/SBLcompetence_s_and_v.pdf ), Kálmán—Rapos 2007 fordítása) 

http://www.bekwaamheidsdossier.nl/cms/bijlagen/SBLcompetence_s_and_v.pdf
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1.1.1.1.1. 1. A kollégákkal való együttműködés kompetenciája: 

A középiskolákban és szakiskolákban tanító tanároknak biztosak kell lenniük abban, hogy a munkájuk összhangban van a 
kollégáikéval. A tanárnak hozzá kell járulnia az iskola szervezetének megfelelő működéséhez is. Ez a tanár felelőssége, 
ehhez pedig kompetensnek kell lennie a kollégákkal való együttműködésben (az iskolán belül).  
Az a tanár, aki kompetensen működik együtt a kollégáival, hozzájárul az iskola jó tanulási légköréhez, a jó kölcsönös 
együttműködéshez és a jó iskolai szervezethez, ami azt jelenti, hogy  

 hatékonyan kommunikál és működik együtt a kollégáival, 

 konstruktívan járul hozzá az értekezletekhez és más típusú megbeszélésekhez az iskolán belül és az iskola 
működtetéséhez, 

 hozzájárul az iskolája fejlődéséhez és fejlesztéséhez. 
 

1.1.1.1.2. 2. A kollégákkal való együttműködés kompetenciájának követelményei 

A középiskolai és szakiskolai oktatásban a tanár vállalja a felelősséget a kollégákkal való együttműködésért. Elegendő 
tudása és képessége van ahhoz, hogy szakmailag hozzájáruljon az iskola jó pedagógiai klímájához, ugyanúgy, mint a jó 
munkakapcsolatokhoz és iskolai szervezethez. 
A követelmények teljesítéséhez a tanárnak a következőképpen kell cselekednie: 

 megosztja a releváns információkat a kollégákkal való munka előrehaladása érdekében, és felhasználja azokat az 
információkat, amelyeket a kollégáitól kap, 

 konstruktívan járul hozzá a különböző értekezletekhez és az iskolai együttműködés más formáihoz, 

 a kollégáknak tanácsokat ad, és tanácsokat fogad el a kollégáktól, 

 kutatásalapú megoldásokkal járul hozzá az iskola fejlődéséhez és fejlesztéséhez. 
A követelmények teljesítéséhez a tanárnak a következő tudásra van szüksége: 

 Gyakorlati szinten ismeri az együttműködés és a tanácsadás módszereit. 

 Gyakorlati szinten tájékozott a tanulók monitorozási rendszereiről és azokról a módokról, amelyekkel 
hozzáférhető módon rögzíti saját munkájának eredményét. 

 Ismeretekkel rendelkezik a szervezeti formákról és az iskolai menedzsmentről a középiskolai és szakiskolai 
oktatásban. 

 Tájékozott a minőségbiztosítás modelljeiről, az oktatásfejlesztés módszereiről és az iskolafejlesztésről. 

1.1.1.1.3. 3. A kollégákkal való együttműködés kompetenciájának indikátorai – néhány példa 

 Együttműködik a kollégáival (tanárokkal, oktatókkal vagy pedagógiai asszisztensekkel) a nevelési-oktatási 
tevékenységek előkészítésében, végrehajtásában (teamtanítás) és értékelésében. Hozzáférhetővé teszi a tanulók 
munkáit, teljesítményeit, és a tanulókkal kapcsolatos adatokat is regisztrálja. 

 Együttműködik a kollégáival a szervezet fejlesztésében, innovációjában, például azzal, hogy feladatokat, 
értékelési eszközöket fejleszt, amelyek a nevelés-oktatás reformjának keretéül szolgálhatnak általános szinten és 
különösen abban az esetben, amikor mag- (core team) és önirányító teamek alakulnak. 

 Az akciókutatás különböző formáit használja arra, hogy a felmerülő problémákkal megbirkózzon. 

 Részt vesz kollégái elszámoltatásában, és maga is elszámoltatható. 

 Figyelmes a kollégáival, és érdeklődést tanúsít az iskola iránt. 

 Hozzájárul a hatékonyan működő szervezethez úgy, hogy a szervezeti megállapodások, folyamatok és rendszerek 
szerint dolgozik. 

 Számot tud adni a kollegiális együttműködéssel kapcsolatos elképzeléseiről, munkamódszereiről és az iskolai 
szervezetben betöltött funkcióiról. 
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2. SZ. MELLÉKLET – A HOLLAND OKTATÁSI RENDSZER  
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3. SZ. MELLÉKLET AZ ISKOLASZÉKEK SZEREPE A SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSBEN 

Az iskolaszékeknek és az iskolaigazgatóknak be kell fektetniük a tanárok szakmai fejlődésébe (The State of Education in 
the Netherlands Highlights of the 2010/2011 Education Report, Inspectie van het Onderwijs, 2012, 19.) 

 

Milyen arányban vannak meg a tanárok alapvető készségei az oktatáshoz a különböző képzéstípusokban? 
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4. SZ. MELLÉKLET SZAKMAI SZERVEZETEK 

Szervezetek, amelyek felügyelik a tanárok jegyzékbe vételének folyamatát, és kidolgozzák a szakmai sztenderdeket –
   
Oktatási Szövetség (Onderwijscoöperatie): 

 
Algemene Onderwijsbond (AOb) [Általános Oktatási Szakszervezet] 
Beter Onderwijs Nederland (BON) [Jobb Oktatást Hollandiában]  
CNV Onderwijs [Keresztény Tanárok Szakszervezete Hollandiában]  
Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) [Holland Tanári Szakszervezetek Föderációja]  
Platform VVVO [Szakmai Egyesületek Platformja a Középfokú Oktatásban] 
Koninklijke Vereniging Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) [Testneveléstanárok Királyi Egyesülete] 
Levende Talen (TL) [Élő Nyelvek] 
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) [Holland Matematikatanárok Egyesülete] 
Vereniging van leraren in de Economische/maatschappelijke vakken (VECON) [Gazdasági és Társadalomtudományos 
Tantárgyakat Tanító Tanárok Egyesülete] 
Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON) [Holland Természettudományos 
Oktatásért Egyesület] 
Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst (VDLG) [Filozófia- és Hittantanárok Egyesülete] 
Vereniging Onderwijs Kunst en Cultuur (VONKC) [Művészeti és Kulturális Oktatásért Egyesület] 
Nederlandse Beroepsvereniging van Danskunstenaars (NBDK) [Holland Táncművészek Szakmai Egyesülete] 
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) [Holland Királyi Geográfiai Társaság] 
Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) [Holland Társadalmi Tanulmányok Tanárok Egyesülete] 
Vereniging Leraren Schoolmuziek (VLS) [Énektanárok Szövetsége] 
Vereniging voor informatiekunde, informatica en ICT in het onderwijs (I&I) [Informatikatudomány és IKT az Oktatásban 
Egyesület] 
Beroepsvereniging voor Docenten Theater en Drama (BDD) [Színház és Drámatanárok Szakmai Egyesülete] 
Vereniging Classici Nederland (VCN) [Holland Klasszikafilológusok Egyesülete] 
Vereniging van Docenten in Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland (VGN) [Holland Történelem- és 
Politológiatanárok Egyesülete] 
Landelijke Beroepsgroep van interne begeleiders (LBib) [Iskolai Tanácsadók Országos Szakmai Csoportja] 
Stichting Platforms VMBO [Középfokú Szakképzés Előtti Középfokú Oktatási Platformok Alapítvány] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aob.nl/
http://www.beteronderwijsnederland.nl/
http://www.cnvonderwijs.nl/
http://www.fvov.nl/
http://www.platformvvvo.nl/
http://www.kvlo.nl/
http://www.levendetalen.nl/
http://www.nvvw.nl/
http://www.vecon.nl/
http://www.nvon.nl/
http://www.vdlginfo.nl/
http://www.vonkc.nl/
http://www.nbdk.nl/
http://www.knag.nl/
http://www.nvlm.nl/
http://www.vls-cmhf.nl/start.php
http://www.ieni.org/
http://www.docentendrama.nl/
http://www.vcnonline.nl/
http://www.vgnkleio.nl/
http://www.lbib.nl/
http://www.platformsvmbo.nl/
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