Kaderregeling VierSlagLeren 2016 - 2018

Arbeidsmarktplatform
PO. Van en voor
werkgevers en werknemers

Met VierSlagLeren wordt zowel bijgedragen aan de verhoging van het aantal masteropgeleiden voor de klas als
aan het tegengaan van werkloosheid onder startende leerkrachten. Met de regeling worden vier slagen
gemaakt:
1. Bevordering van de professionele ontwikkeling van leerkrachten door te zorgen voor meer
masteropgeleiden.
2. Behouden van startende leerkrachten voor het primair onderwijs (po) door het creëren van
vacatureruimte voor pabo-afgestudeerden.
3. Bevordering van het leren van elkaar door samenwerking van startende en zittende leerkrachten in
duo’s.
4. Bevordering van schoolontwikkeling door de duo’s te laten werken aan projecten voor actieve
veranderingen en verbeteringen in de school.
Inhoud regeling
Een zittende leerkracht (leerkracht met een vast dienstverband bij een school(bestuur) in het po) gaat
een master volgen met behulp van de Lerarenbeurs en wordt daarvoor maximaal twee dagen per
week vrijgesteld van lesgevende taken gedurende twee jaar. Deze twee dagen per week zijn
opgebouwd uit maximaal 8 uur studieverlof vanuit de Lerarenbeurs (naar rato wtf) en een
tegemoetkoming in de verletkostkosten van € 16.000 (wat neerkomt op 8 uur vrijstelling per week
ongeacht de wtf) vanuit het Arbeidsmarktplatform PO. Deze uren zijn bedoeld voor het volgen van de
opleiding en andere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld werken aan schoolontwikkeling en
begeleiding van de startende leerkracht.
De vrijgekomen uren worden ingevuld door een startende leerkracht, die de maand voorafgaand aan
indiensttreding geen vaste aanstelling in het po had en na 31 mei 2011 is afgestudeerd aan de pabo.
De startende leerkracht gaat tevens een master volgen met de Lerarenbeurs. De startende leerkracht
krijgt een dienstverband voor twee x 1 jaar (of een aanstelling voor 2 jaar) voor minimaal de
vervangingsuren van de zittende leerkracht, vermeerderd met het eigen studieverlof vanuit de
Lerarenbeurs (8 uur naar rato wtf) (totaal minimaal 16 uur per week). De zittende leerkracht en de
startende leerkracht vormen een duo. Idealiter staan zij ook samen voor één groep en zorgt de
zittende leerkracht voor de begeleiding van de startende leerkracht, maar dit is niet in alle gevallen
mogelijk.
De zittende leerkracht en de startende leerkracht werken samen aan schoolontwikkeling binnen de
po-school.
Uitgangspunten
De minister van OCW heeft een aantal uitgangspunten voor de regeling geformuleerd:
Er geldt een maximum aantal plekken voor 150 duo’s van leerkrachten.
- De werkgever ontvangt een vergoeding uit de Lerarenbeurs voor maximaal 8 uur voor verletkosten
(naar rato wtf) van zowel de zittende als de startende leerkracht. Deelname aan VierSlagLeren biedt
de zittende leerkracht 8 extra verleturen in aanvulling op het studieverlof uit de Lerarenbeurs : in
totaal gaat het om maximaal twee dagen vrijstelling van lesgevende taken!
Indien sprake is van herbenoemingsverplichtingen eigen wachtgelders, een sociaal plan of RDDF bij de
start van het schooljaar 2016-2017 kan een schoolbestuur geen gebruik maken van de regeling.
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Aanmeldingsprocedure
Schoolbesturen of samenwerkende schoolbesturen hebben van 1 april tot 1 juli 2016 gelegenheid om voor het
schooljaar 2016-2017 duo’s van kandidaten aan te melden (via een aanmeldformulier op de website).
Aanmeldingen worden pas in behandeling genomen wanneer deze compleet zijn. Naast het aanvraagformulier
vragen de kandidaten zelf digitaal de Lerarenbeurs aan bij DUO en schrijven zij zich zelf in voor de masterstudie
bij de betreffende hogeschool of universiteit. Mocht het aantal aanvragen het maximum van 150 lerarenduo´s
overstijgen, dan geschiedt toekenning op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.
Voorwaarden en criteria
1. De masteropleiding wordt in deeltijd gevolgd en duurt maximaal twee jaar. Voor tranche 2016 geldt
dat de opleiding loopt van schooljaar 2016-2017 tot en met schooljaar 2017-2018. Beide leerkrachten
starten gelijktijdig met de masteropleiding.
2.

Het schoolbestuur biedt de startende leerkracht een contract voor minimaal de vervangingsuren en
eigen studieverlofuren (in totaal minimaal 16 uur). Dit kan in de vorm van een jaarcontract met
verlenging van 1 jaar bij voldoende functioneren.

3.

Het schoolbestuur heeft een inspanningsverplichting om de startende leerkracht na afloop van de
opleiding aan een baan in het po te helpen.

4.

Per koppel is er een vergoeding van € 16.000,- beschikbaar, bestemd voor verletkosten van de
zittende leerkracht voor de duur van twee jaar. Eventuele overige kosten komen voor rekening van
het schoolbestuur. Bij de toekenning wordt hiervan 50% (€ 8.000,-) uitgekeerd.
Na het eerste studiejaar dienen de inschrijvingsbewijzen van het tweede studiejaar (van zowel
zittende als startende leerkracht) te worden ingediend. Op basis daarvan wordt 25% (€ 4.000,-)
uitgekeerd. Na afloop van het tweede studiejaar wordt de resterende 25% (€ 4.000,-) uitgekeerd.

5.

Bij het (tijdelijk) stoppen van de studie en/of arbeidscontract dient altijd het Arbeidsmarktplatform PO
direct te worden geïnformeerd. In gezamenlijk overleg zullen wij proberen een oplossing te vinden.
In het kort:
Zittende leerkracht
Wanneer de zittende leerkracht tussentijds stopt met de studie, dan bestaat de vergoeding van
VierSlagLeren uit het aantal maanden dat hij/zij aan de studie heeft deelgenomen (€ 700,- per maand).
Eventueel teveel betaalde voorschotten bij voortijdig stoppen worden teruggevorderd. Het
schoolbestuur heeft de mogelijkheid een andere zittende leerkracht van dezelfde school die ook een
master volgt met de Lerarenbeurs aan de starter te koppelen of een zittende leerkracht te zoeken die
een opleiding in het volgende schooljaar wil volgen (dit laatste geldt alleen wanneer de zittende
leerkracht stopt met de opleiding in schooljaar 2016/2017). Op de resterende vergoeding uit
VierSlagLeren kan dan aanspraak gemaakt worden totdat de starter zijn opleiding heeft behaald (t/m
schooljaar 2017/2018).
Daarnaast gelden de voorwaarden van de Lerarenbeurs bij het stoppen van de opleiding.
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Startende leerkracht
Wanneer de startende leerkracht voortijdig stopt met studie en werk, zoekt het schoolbestuur een
nieuwe starter die ook al gestart is met een master met de Lerarenbeurs voor de verleturen van de
zittende leerkracht. Of het schoolbestuur gaat op zoek naar een nieuwe starter die tevens een
opleiding gaat volgen in het volgende studiejaar (dit laatste geldt alleen wanneer de startende
leerkracht stopt met de opleiding in schooljaar 2016/2017).
Indien er geen vervangende starter wordt aangetrokken, wordt de vergoeding van VierSlagLeren
stopgezet en eventueel deels teruggevorderd naar rato van het aantal maanden dat er geen
duovorming meer is (€ 700,- per maand).
Indien de starter voortijdig stopt met de studie in schooljaar 2016/2017, kan hij/zij wel het schooljaar
afmaken als werknemer (indien het schoolbestuur dit wenst), er zijn dan geen gevolgen voor de
vergoeding van VierSlagLeren. In het volgend schooljaar dient een andere starter te worden benoemd,
die ook een opleiding gaat volgen. Indien dit niet lukt wordt de VierSlagLeren-subsidie na het eerste
jaar stopgezet.
Daarnaast gelden de voorwaarden van de Lerarenbeurs bij het stoppen van de opleiding.
Een uitgebreid overzicht over mogelijkheden en gevolgen van het stoppen van een van de
deelnemers, is opvraagbaar.
6.

VierSlagLeren geldt voor de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018. Indien de opleiding van een van de
deelnemers door omstandigheden langer dan twee jaar duurt, dan blijft de maximumvergoeding
€ 16.000,-.

7.
-

Als bijlagen bij het aanmeldformulier wordt meegestuurd:
Afschrift van het aanvraagformulier voor de Lerarenbeurs van zowel de zittende als de startende
leerkracht.
Een schriftelijke verklaring van de startende leerkracht dat hij/zij geen vaste aanstelling in het po heeft
gehad een maand voorafgaand aan de indiensttreding bij het schoolbestuur en na 31 mei 2011 is
afgestudeerd aan de pabo.

-

8.

De werkgever verklaart in het aanmeldformulier o.a. dat:
a. hij de startende leerkracht twee maal een jaarcontract geeft voor minimaal de uren dat de
startende leerkracht de zittende leerkracht vervangt, vermeerderd met zijn/haar
studieverlofuren uit de Lerarenbeurs (totaal minimaal 16 uur)
b. hij zich na afloop van de opleiding inspant om de startende leerkracht aan een aanstelling in
het onderwijs te helpen
c. hij een goede begeleiding van de startende leerkracht garandeert
d. beide leerkrachten van het lerarenduo gelijktijdig met de masteropleiding starten
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