Arbeidsmarktplatform
PO. Van en voor
werkgevers en werknemers

Kaderregeling Vierslagleren 2014 - 2016
Inleiding
Het (dreigend) verlies van een generatie jonge leraren is een groot arbeidsmarktknelpunt in het po. Met name
door dalende leerlingenaantallen wordt het steeds moeilijker voor schoolbesturen om jongeren aan te nemen.
Pabo-afgestudeerden moet weer perspectief geboden worden op een baan in het onderwijs. Het zou erg
jammer zijn als zij verloren raken voor de sector, waar zij over twee jaar weer nodig zijn. Deze kaderregeling
dient twee doelen: meer pabo-afgestudeerden krijgen een baan en meer leerkrachten gaan een
masteropleiding volgen.
Deze regeling is eveneens interessant voor zittende leerkrachten in het po die de overstap naar het vo willen
maken. De vacatureruimte die optreedt, creëert ruimte voor pas afgestudeerden om in te stromen in het po.
Hierdoor worden ook personele tekorten en vervangingsvraag voor docenten die in het vo een
(vervolg)opleiding volgen (deels) opgelost.
Uitgangspunten
De regeling kent vier uitgangspunten:
e
Een zittende/ ervaren po-leerkracht gaat een master of een 2 graads opleiding volgen en wordt
daarvoor minimaal twee dagen per week vrijgesteld van lesgevende taken gedurende 2 jaar.
Deze vrijgekomen uren worden ingevuld door een startende leerkracht (die na 31 mei 2011 is
afgestudeerd) die tevens een master gaat volgen. Na afloop van de masteropleiding ontvangt de
startende leerkracht bij voldoende functioneren een vaste aanstelling.
De zittende/ ervaren leerkracht en starter vormen een koppel.
Idealiter staan zij ook samen voor één groep en zorgt de ervaren/ zittende leerkracht voor de
begeleiding van de starter, maar dit is niet in alle gevallen mogelijk.
Als tegemoetkoming in de verletkosten is per koppel € 24.000,- beschikbaar (naast de inzet van de
middelen van de Lerarenbeurs).
Mogelijke uitwerkingen
Hieronder vindt u een drietal uitwerkingen. Wanneer u een nog een alternatieve mogelijkheid voor ogen heeft,
neemt u dan contact op met het Arbeidsmarktplatform PO.
1.

Een zittende/ ervaren po-leerkracht gaat een masteropleiding volgen en wordt voor minimaal twee
dagen in de week vrijgesteld van lesgevende taken voor het volgen van de opleiding en andere
werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld praktijkonderzoek en begeleiding van de startende leerkracht).
Deze uren worden ingevuld door een startende leerkracht (na 31 mei 2011 afgestudeerd aan de
Pabo), zonder een regulier dienstverband in het onderwijs (baan met uitzicht op vast dienstverband
voor aanvang van het arbeidscontract in het kader van Vierslagleren). De startende leerkracht krijgt
een dienstverband voor twee jaar voor minimaal 0,4257 fte. Bij voldoende functioneren volgt een vast
dienstverband. De startende leerkracht gaat eveneens een master volgen. Samen vormen zij een pokoppel op de school. Voor de verletkosten van de zittende/ ervaren leerkracht wordt een vergoeding
van € 24.000,- voor de duur van 2 jaar beschikbaar gesteld terwijl beide leraren tegelijkertijd gebruik
maken van de Lerarenbeurs.

2.

Een tweede mogelijkheid is dat een zittende/ ervaren leerkracht po die de overstap naar vo wil
e
maken, een 2 graads opleiding gaat volgen en hiervoor twee dagen per week vrijgesteld wordt van
lesgevende taken voor het volgen van de opleiding, stage op een vo-school en begeleiding van de
starter. Deze uren worden ingevuld door een startende leerkracht (na 31 mei 2011 afgestudeerd aan
de Pabo), zonder een regulier dienstverband in het onderwijs.
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De startende leerkracht krijgt een dienstverband voor twee jaar voor minimaal 0,4257 fte. Bij
voldoende functioneren volgt een vast dienstverband. De startende leerkracht gaat een master
volgen. Samen vormen zij een po-koppel op de school. Voor de verletkosten van de zittende/ ervaren
leerkracht wordt een vergoeding van € 24.000,- voor de duur van 2 jaar beschikbaar gesteld terwijl
beide leraren tegelijkertijd gebruik maken van de Lerarenbeurs.
3.

Een derde optie is dat de zittende/ ervaren leerkracht in het po die de overstap naar het vo wil maken,
e
een 2 graads opleiding gaat volgen en hiervoor twee dagen per week wordt vrijgesteld van
lesgevende taken voor het volgen van de opleiding en andere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld
begeleiding van de startende leerkracht en stage opdrachten. Daarnaast wordt hij/ zij gedetacheerd
bij het vo (bij aanwezigheid van reguliere vacatures, ziektevervanging of bij mogelijke tijdelijke ruimte
e
e
die ontstaat doordat een zittende/ ervaren leraar vo opschoolt van 2 graads naar 1 graads of een
andere opleiding volgt). Deze uren worden ingevuld door een startende leerkracht (na 31 mei 2011
afgestudeerd aan de Pabo), zonder een regulier dienstverband in het onderwijs. De startende
leerkracht krijgt een dienstverband voor twee jaar en een baangarantie bij voldoende functioneren na
afloop van deze periode. De startende leerkracht gaat daarnaast een master volgen. Samen vormen zij
een po-koppel op de school. Voor de verletkosten van de zittende/ ervaren leerkracht wordt een
vergoeding van € 24.000,- voor de duur van 2 jaar beschikbaar gesteld terwijl beide leraren
tegelijkertijd gebruik maken van de Lerarenbeurs.
Wanneer er sprake is van meer dan twee dagen detachering van de zittende/ ervaren leerkracht po bij
het vo heeft de startende leerkracht een groep met een andere zittende/ ervaren leerkracht van deze
po-school die hem/ haar dan ook begeleidt.
Er worden afspraken gemaakt tussen het po-schoolbestuur en het vo-schoolbestuur over aard en
omvang van de werkzaamheden in het vo.
Voor de verletkosten van de zittende/ ervaren leerkracht wordt een vergoeding van € 24.000,- voor de
duur van 2 jaar beschikbaar gesteld terwijl beide leraren tegelijkertijd gebruik maken van de
Lerarenbeurs.

Overzicht mogelijkheden waarbij een tegemoetkoming van € 24.000,- beschikbaar is voor verletkosten
1.

Onderwijs
po

2.

po en vo

3.

po en vo

Koppel bestaande uit
Zittende leerkracht en startende leerkracht die beiden een
master volgen. Zij geven (in principe) les aan dezelfde klas.
Zittende leerkracht volgt 2e graads opleiding en loopt
daarnaast binnen de twee vrijgestelde dagen deels stage
op een vo-school.
Startende leerkracht volgt master. Zij geven (in principe) les
aan dezelfde klas.
Zittende leerkracht volgt 2e graads opleiding, wordt twee
dagen vrijgesteld van lesgevende taken en wordt daarnaast
(deels) gedetacheerd bij een vo-school.
Startende leerkracht volgt master en krijgt evt. meer
lesuren.
Niet altijd mogelijk om dan samen voor dezelfde groep te
staan. Startende leerkracht heeft dan een groep met een
andere ervaren leerkracht van dezelfde school.
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Beoogd resultaat
Het beoogd resultaat is om 200 startende leerkrachten extra te blijven behouden voor de onderwijssector.
e
Daarnaast zijn ze opgeschoold tot masterniveau. Tevens hebben 200 zittende leraren een master of een 2
graads bevoegdheid gehaald. Hiermee wordt een kwaliteitsslag gerealiseerd in de school. Ook wordt de
doorstroom van po naar vo bevorderd en (potentiële) tekorten in het vo aangepakt.
Financiën
Per po-koppel is er een vergoeding van € 24.000,- voor de duur van 2 jaar beschikbaar bestemd voor de
verletkosten. Er is voor maximaal 200 koppels een bedrag van € 24.000,- beschikbaar.
Toekenningsprocedure
Schoolbesturen of samenwerkende schoolbesturen hebben tot 31 mei 2014 de gelegenheid om voor het
schooljaar 2014/2015 po-koppels van kandidaten door te geven (d.m.v. het aanmeldformulier). Bij dit
aanmeldformulier vindt u tevens het aanvraagformulier voor de Lerarenbeurs dat u zowel voor de starter als
de ervaren leerkracht invult. Het Arbeidsmarktplatform PO bundelt deze aanvragen en stuurt ze door naar DUO.
Indien de starter op een later tijdstip afstudeert, kan de Lerarenbeurs toch worden aangevraagd en kan een
kopie van het Pabo-diploma later worden nagestuurd.
Indien het budget niet volledig uitgeput is, kunnen ook aanvragen in een tweede tranche in 2015 worden
gedaan (startdata opleidingen augustus 2015). In principe kan voor de 200 koppels het volledige budget in juli
2014 worden gebruikt.
Bij overtekening beoordeelt een begeleidingscommissie van het Arbeidsmarktplatform PO, bestaande uit
vertegenwoordigers van de sociale partners in het PO, de aanvragen. Uiterlijk 1 juli 2014 wordt schriftelijk
gemeld of de aanvraag al of niet, of indien sprake is van opgave van meerdere koppels, gedeeltelijk wordt
gehonoreerd. Uitgangpunt bij overtekening zal zijn dat toewijzingen worden verdeeld over zo veel mogelijk
schoolbesturen in de verschillende regio’s.
Voorwaarden en criteria
Het schoolbestuur biedt de startende leerkracht (na 31 mei 2011 afgestudeerd aan de Pabo) een contract voor
minimaal 0,4257 fte voor de duur van twee jaar. Na afloop van de masteropleiding biedt het schoolbestuur de
startende leerkracht een vast dienstverband (bij voldoende functioneren) voor minimaal 0,4257 fte aan.
Uitgangspunt is dat de startende leerkracht na afloop van de opleiding een vaste baan in het po wordt
aangeboden en het schoolbestuur de eventuele WW-lasten bij gebrek aan vacatureruimte zelf draagt.
Indien sprake is van herbenoemingsverplichtingen eigen wachtgelders, een sociaal plan of RDDF bij de start van
het schooljaar 2014/2015 kan een schoolbestuur niet deelnemen aan deze regeling.
1.

2.

e

De masteropleiding duurt maximaal twee jaar. Voor de 1 tranche van deze regeling geldt dat de
e
masteropleiding loopt van schooljaar 2014/2015 tot en met schooljaar 2015/2016. De 2 tranche loopt
van schooljaar 2015/2016 tot en met schooljaar 2016/2017. Bij volledige uitputting van het budget in
e
e
de 1 tranche is het niet mogelijk gebruik te maken van een 2 tranche.
Een zittende/ ervaren leerkracht en een startende leerkracht vormen een koppel.
e
De zittende/ ervaren leerkracht volgt een masteropleiding of een 2 graads opleiding en wordt voor
minimaal twee dagen in de week (0,4257 fte) vrijgesteld voor het volgen van de opleiding en andere
werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld coaching van de starter en praktijkonderzoek in het kader van de
opleiding. Ook behoort het tot de mogelijkheden dat deze leerkracht in de twee verletdagen deels in
het vo stage loopt. Naast de twee verletdagen kan de zittende/ ervaren leerkracht gedetacheerd
worden bij het vo.
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3.

4.

5.
6.

7.
8.

De vrijkomende uren (en in het geval van detachering van de ervaren/ zittende leerkracht extra
vrijkomende ruimte) worden ingevuld door een startende leerkracht, zonder reguliere baan in het
onderwijs voorafgaand aan de benoeming. De startende leerkracht krijgt een dienstverband voor twee
jaar voor minimaal 0,4257 fte met een baangarantie voor minimaal hetzelfde aantal uren bij
voldoende functioneren. De startende leerkracht volgt daarnaast ook een master. Beiden vragen de
Lerarenbeurs aan voor 31 mei door middel van het aanvraagformulier van DUO dat u vindt bij het
aanmeldformulier van het Arbeidsmarktplatform PO.
Per koppel is er een vergoeding van € 24.000,- beschikbaar bestemd voor verletkosten voor de duur
van twee jaar. Eventuele overige kosten komen voor rekening van het schoolbestuur (zie bijgevoegd
rekenmodel). Bij de toekenning wordt hiervan 50% (€ 12.000,-) uitgekeerd.
e
Na het eerste studiejaar dient het inschrijvingsbewijs van het 2 studiejaar (van zowel zittende/
ervaren leerkracht als starter) te worden ingediend. Op basis daarvan wordt 25 % (€ 6.000,-)
uitgekeerd. Na afloop van het tweede studiejaar wordt de resterende 25% (€ 6.000,-) uitgekeerd.
Hiervoor dient het vaste contract van de starter te worden overlegd.
Mocht een van de kandidaten de opleiding en/ of het arbeidscontract voortijdig willen beëindigen,
dan dient het Arbeidsmarktplatform PO hierover direct te worden geïnformeerd.
a. Bij voortijdig beëindigen van de opleiding door de zittende/ ervaren leerkracht worden alleen de
verletkosten tijdens de studieperiode vergoed naar rato van het aantal maanden dat de zittende/
ervaren leerkracht aan de studie heeft deelgenomen (€ 1.000,- per maand). Eventueel teveel betaalde
voorschotten worden teruggevorderd. Het schoolbestuur dient een gedateerde verklaring van
stopzetting van de studie aan te leveren. De afgegeven baangarantie voor de starter blijft van kracht.
Het schoolbestuur heeft wel de mogelijkheid een andere zittende/ ervaren leerkracht die een master
e
of 2 graads opleiding wil volgen als vervanger te zoeken. In dat geval kan van de resterende
vergoedingsmogelijkheden gebruik worden gemaakt tot het maximumbedrag van € 24.000,- .
b. Indien de starter voortijdig stopt met studie en/ of werk dient het schoolbestuur een vervanger te
zoeken die tevens een master gaat volgen.
Het schoolbestuur garandeert een goede begeleiding van de starter en meldt op het
aanmeldformulier hoe deze begeleiding wordt vormgegeven.
Indien de opleiding van een van de deelnemers door omstandigheden langer dan twee jaar duurt, dan
blijft de maximumvergoeding €24.000. Eventuele aanvullende kosten dienden door het schoolbestuur
zelf te worden gedragen.
Tijdens en na afloop van het tweejarig traject werken de schoolbesturen, de zittende/ ervaren
leerkrachten en de startende leerkrachten mee aan een monitoronderzoek.
Als bijlagen bij het aanmeldformulier worden meegestuurd:
a. Verklaring waaruit blijkt dat er aan de starter na afloop van de opleiding een baangarantie bij
voldoende functioneren voor minimaal 0,4257 fte gegeven wordt.
b. Kopie arbeidscontract starter.
c. Kopie Pabo-diploma van de starter waaruit blijkt dat hij/ zij na 31 mei 2011 is afgestudeerd.
d. Eigen verklaring starter dat hij/zij geen reguliere baan in het onderwijs had in de maand
voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst dan wel aanstellingsovereenkomst.
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e.

Aanvraagformulier voor de Lerarenbeurs van zowel de startende als de ervaren leerkracht dat te
vinden is bij het aanmeldformulier van het Arbeidsmarktplatform PO.
9. Een begeleidingscommissie vanuit het Arbeidsmarktplatform PO beoordeelt bij overtekening de
aanvragen. Bij overtekening van het beschikbare budget wordt bij de beoordeling rekening gehouden
met de regionale spreiding. Indien sprake is van opgave van meerdere koppels, kan het ook
voorkomen dat de honorering niet voor alle koppels geldt.
10. Een schoolbestuur maakt of gebruik van deze regeling of van de subsidieregeling ‘ binden van
(academische) Pabo-afgestudeerden’.
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