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FAQ Schoolbesturen en schoolleiders
Vraag

Antwoord

Aanmelding en voorwaarden

1
2

Kan het (voortgezet) speciaal onderwijs ook deelnemen aan VierSlagLeren?

Ja, de regeling geldt voor het hele primair onderwijs, dus inclusief SO en VSO.

Hoe kan ik het schoolbestuur aanmelden voor VierSlagLeren en voor de
deelnemers een Lerarenbeurs aanvragen?

3

Moeten de startende leerkracht en de ervaren leerkracht dezelfde
opleiding volgen, op dezelfde opleidingsplaats?

4

Waarom mag een startende leraar maximaal vier jaar van de Pabo zijn
afgestudeerd om in aanmerking te komen voor VierSlagLeren?

5

Komen invalkrachten/payrollers ook in aanmerking?

Het schoolbestuur moet zich aanmelden voor VierSlagLeren. Dat kan via onze
site waar men kan doorlinken naar het aanmeldformulier (beschikbaar vanaf
1 april tot 1 juli 2015). De gegevens van de zittende leraar en de starter
moeten worden ingevuld. Zowel de zittende leerkracht als de startende
leerkracht dient de Lerarenbeurs digitaal aan te vragen bij DUO. Afschriften
van de aanvraag Lerarenbeurs worden samen met het aanmeldformulier
ingeleverd.
De startende en ervaren leerkracht hoeven niet per se dezelfde master te
volgen en dus ook niet in dezelfde opleidingsplaats. Overigens kan het
schoolbestuur dit wel als extra eis stellen indien zij dat wensen.
De belangrijkste reden om hiervoor starters in te zetten is dat met name de
afgelopen vier jaar deze groep nauwelijks uitzicht heeft gehad op reguliere
banen in het primair onderwijs. Daarnaast is het de verwachting dat over 2
jaar in grote delen van Nederland, ondanks de krimp in leerlingaantal er weer
behoefte is aan deze groep (door de uitstroom van ouderen). Op deze manier
blijven zij behouden voor de arbeidsmarkt van het primair onderwijs de
komende 2 jaar.
Invalkrachten/payrollers die geen reguliere baan hebben (vast dienstverband
bij een schoolbestuur of jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband bij
een schoolbestuur) komen ook in aanmerking voor VierSlagLeren, mits ze na
31 mei 2011 zijn afgestudeerd en ze een school vinden die aan deze regeling
mee wilt doen.
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6

Kan de school ook deelnemen aan VierSlagLeren als de ervaren leerkracht
een parttime baan heeft?

7

Komen schoolleiders ook in aanmerking voor VierSlagLeren?

8

Waar kan ik vinden wat de bekostigde masteropleidingen zijn?

9

Is het bedrag van € 16.000,- dat beschikbaar wordt gesteld per lerarenduo
per jaar of voor de totale periode die de masteropleiding duurt?

10

Wat verdient een startende leraar?

11

Mag een ervaren leerkracht ook gebruik maken van de uren voor

Als de ervaren leraar een parttime baan heeft is dat geen probleem. Hij of zij
kan dan nog steeds 2 dagen vrijstelling van lesgevende taken krijgen. Het
betekent voor de school overigens wel wat extra verletkosten, die ze dan zelf
moeten betalen.
Alles over de regeling voor de school staat op onze site:
http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/arbeidsmarktplatformpo/activiteiten-subsidies/vierslagleren.html
Als de schoolleider in aanmerking komt voor de Lerarenbeurs, komt hij of zij
ook in aanmerking voor VierSlagLeren. De schoolleider moet in ieder geval
aan de volgende voorwaarden voldoen:
 De schoolleider heeft een onderwijsbevoegdheid of minimaal een
bachelordiploma als leraar in het hbo.
 De schoolleider geeft les voor minimaal 20% van zijn of haar werktijd.
Kijk voor meer informatie over de Lerarenbeurs op de website van DUO:
http://duo.nl/particulieren/leraar/de-lerarenbeurs/hoe-de-lerarenbeurswerkt.asp
De site met bekostigde opleidingen vindt u via de volgende link:
http://www.duo.nl/zakelijk/ho/croho/raadplegen_en_downloaden_croho.asp
Het bedrag van € 16.000,- is het totaalbedrag, dus voor de 2 jaar dat de
opleiding duurt. Dit dekt de kosten van vervanging door een startende
leerkracht (onderin schaal LA) voor 2 jaar voor ong. 1 dag. Daarnaast is via de
Lerarenbeurs voor de zittende leerkracht max. 1 dag verletkosten aan te
vragen.
Wanneer hij/zij net van de Pabo komt, verdient hij/ zij minimaal schaal LA1
startsalaris. Wanneer hij/zij al een paar jaar ervaring heeft zal het een paar
treden hoger zijn: geheel volgens cao bepalingen. Op
www.arbeidsmarktplatformpo.nl/vierslagleren staat een rekenvoorbeeld
uitgaande van LA1. NB de vergoeding verletkosten Lerarenbeurs gaat uit van
een gemiddeld salaris i.p.v. een startsalaris.
Ja dit mag. De starter moet dan ook meer uren krijgen dan waarvoor vanuit

individuele professionele ontwikkeling conform de cao naast de ‘externe’
financiering (uit de Lerarenbeurs en door deelname aan VierSlagLeren)
waardoor de vrijstelling van lesgevende taken meer dan 2 dagen wordt?
Tussentijdse veranderingen

12

Wat gebeurt er als de startende leraar tussentijds stopt met het werk?

13

Wat gebeurt er als de zittende leerkracht tussentijds stopt met de
masteropleiding?
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de Lerarenbeurs en deelname aan VierSlagLeren aan vergoeding ontvangen
wordt.

Ga op zoek naar een ‘nieuwe starter’ die de ervaren leerkracht vervangt. Deze
starter volgt vanaf het nieuwe schooljaar een master met gebruik van de
Lerarenbeurs en er wordt tevens de inspanning geleverd om de starter aan
een baan te helpen na afloop van het schooljaar.
Indien de starter stopt met de studie tussentijds is er geen verplichting meer
aan hem/haar als dat in het arbeidscontract ook zo vermeld is en kan een
nieuwe starter die een master gaat volgen in het nieuwe schooljaar met de
Lerarenbeurs worden aangenomen.
Bij voortijdig beëindigen van de opleiding door de zittende leerkracht worden
de studieverlofuren vanuit DUO voor het resterende schooljaar vergoed
omdat de startende leerkracht onder meer voor deze uren is aangesteld.
Indien de ervaren leerkracht minder dan 15 studiepunten heeft behaald
worden de vergoede studiekosten teruggevorderd. Het schoolbestuur dient
een gedateerde verklaring van stopzetting van de studie aan te leveren. Het
jaarcontract voor de startende leerkracht blijft in dat studiejaar van kracht.
Hij/zij krijgt tevens in het hele studiejaar de verletkosten vergoed via de
Lerarenbeurs. De verletkosten vanuit VierSlagLeren worden tijdens de
studieperiode van de zittende leerkracht vergoed naar rato van het aantal
maanden dat de zittende leerkracht aan de studie heeft deelgenomen (€ 700,per maand). Eventueel teveel betaalde voorschotten worden teruggevorderd.
Het schoolbestuur heeft wel de mogelijkheid een andere zittende leerkracht
te zoeken die een master (evt. in het volgende schooljaar) wil volgen.

Na afloop van VierSlagLeren

14

Is het vereist dat de school de startende leerkracht een baangarantie biedt
na afloop van de opleiding?

Nee, een voorwaarde om als school mee te kunnen doen aan VierSlagLeren is
dat er een verklaring wordt afgegeven waaruit blijkt dat er voor de startende

15

Op 1 januari treedt de Wet werk en zekerheid in werking. Waar moet je als
schoolbestuur rekening mee houden?

16

Een van de voorwaarden is dat een schoolbestuur na afloop een
inspanningsverplichting heeft om de starter na afloop van de opleiding aan
een vaste baan in het po te helpen. Wat verstaan jullie precies onder deze
inspanningsverplichting?

17

Waar kan ik meer informatie vinden over VierSlagLeren?
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leraar na afloop van de opleiding een inspanning wordt geleverd om
hem/haar aan een baan te helpen.
 Het schoolbestuur kan mbt Vierslagleren een vervangings- of
projectcontract voor 2 jaar geven met daarin ontbindende
voorwaarden mbt niet voldoende functioneren en/of voortijdig
stoppen met de masteropleiding. Dan geldt dit als 1 contract. Ook
kan er twee keer een jaarcontract worden gegeven, als de starter in
het half jaar daarvoor niet in dienst is geweest bij dezelfde
werkgever, zonder dat er dan een verplichting is.
 Bij werving van een starter voor VierSlagLeren is het verstandig om
de Wet werk en zekerheid in het achterhoofd te houden. Als een
starter al vaker is ingevallen bij de betreffende werkgever is het
handig om met meerdere werkgevers in de regio samen te kijken wie
geschikte starters zijn voor VierSlagLeren. Eventueel kan een pool
gevormd worden waaruit meerdere besturen kunnen putten. Zo zijn
schoolbesturen niet gebonden aan eerdere aanstellingen.
Schoolbesturen zeggen toe zich in te spannen om na afloop van de regeling de
starter aan een (tijdelijke) functie te helpen. Dit kan bijvoorbeeld door de
starter aan te bevelen bij andere schoolbesturen. De starter een vast
dienstverband aan te bieden. De starter opnemen in de regionale
vervangingspool. Of de starter de tijd en ruimte geven om te solliciteren.
Alle informatie over de regeling kun je vinden via deze link:
http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/arbeidsmarktplatformpo/activiteiten-subsidies/vierslagleren.html
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FAQ Startende leraren
Vraag

Antwoord

Aanmelding en voorwaarden

1

Waarom mag je maximaal vier jaar van de PABO zijn afgestudeerd om in
aanmerking te komen voor VierSlagLeren?

2

Ik ben afgelopen schooljaar reeds aan een masteropleiding begonnen. Kom
ik alsnog in aanmerking voor VierSlagLeren?

3

Welke mogelijkheden zijn er voor leraren die net buiten de regeling vallen,
maar geen uitzicht hebben op een reguliere baan?

4

Komen invalkrachten/payrollers ook in aanmerking?

5

Kom ik ook in aanmerking voor VierSlagLeren als de ervaren leerkracht een
parttime baan heeft?

De belangrijkste reden om hiervoor starters in te zetten is dat met name de
afgelopen vier jaar deze groep nauwelijks uitzicht heeft gehad op reguliere
banen in het primair onderwijs. Daarnaast is het de verwachting dat over 2
jaar in grote delen van Nederland, ondanks de krimp in leerlingaantal er weer
behoefte is aan deze groep (door de uitstroom van ouderen). Op deze manier
blijven zij behouden voor de arbeidsmarkt van het primair onderwijs de
komende 2 jaar.
Nee, de regeling VierSlagLeren 2015-2017 geldt alleen voor starters en
zittende leerkrachten die begin schooljaar 2015/2016 met de Lerarenbeurs
een masteropleiding starten.
Er is een landelijk transfercentrum ingericht waarbij afgestudeerden uit
krimpregio’s worden ondersteund indien zij bereid zijn om met name banen
in het po in de randstad aan te nemen: www.ruimbaanvoorpo.nl.
Invalkrachten/payrollers die geen reguliere baan hebben (vast contract bij een
schoolbestuur of jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband bij een
schoolbestuur) komen ook in aanmerking voor VierSlagLeren, mits ze na 31
mei 2011 zijn afgestudeerd en een school vinden die aan deze regeling mee
wil doen.
Als de ervaren leraar een parttime baan heeft is dat geen probleem. Hij of zij
kan dan nog steeds 2 dagen vrijstelling van lesgevende taken krijgen. Het
betekent voor de school overigens wel wat extra verletkosten, die ze dan zelf
moeten betalen.
Alles over de regeling voor de school staat op onze site:

6

Moeten de startende leerkracht en de ervaren leerkracht dezelfde opleiding
volgen, op dezelfde opleidingsplaats?

7

Moeten de startende leraar en de zittende leraar in dezelfde klas lesgeven?
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http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/arbeidsmarktplatformpo/activiteiten-subsidies/vierslagleren.html
De startende leerkracht hoeft niet per se dezelfde master te volgen en dus
ook niet in dezelfde opleidingsplaats. Overigens kan het schoolbestuur dit wel
als extra eis stellen indien zij dat wensen.
Nee, dit is wel ideaal, maar niet noodzakelijk en in een aantal gevallen zelfs
niet gewenst, bijvoorbeeld als er dan 3 leraren voor de klas komen.

Opleiding en Lerarenbeurs

8

Zijn er voorwaarden aan de master die je wilt volgen?

9

Waar kan ik vinden wat de bekostigde masteropleidingen zijn?

10

Hoe moet ik de Lerarenbeurs voor VierSlagLeren aanvragen?

11
12

Ik verwacht pas later dit jaar af te studeren. Kan ik mij dan wel opgeven voor
VierSlagLeren en de Lerarenbeurs?
Ik kan me t/m 30 juni 2015 aanmelden voor VierSlagLeren, daarna hoor ik
pas of ik mee kan doen. Stel dat het niet kan, dan wil ik alsnog een
masteropleiding doen, maar de gewone deadline voor de master is al voor 1
juli.

13

Ik wil een master aan de universiteit volgen maar moet eerst daarvoor een
premaster volgen. Kan ik dan deelnemen aan VierSlagLeren?

Nee, er zijn geen voorwaarden verbonden aan de (deeltijd) master die je wilt
volgen. Wel kan het schoolbestuur vragen of je een specifieke master wilt
volgen.
De site met bekostigde opleidingen vind je via de volgende link:
http://www.duo.nl/zakelijk/ho/croho/raadplegen_en_downloaden_croho.asp
Zowel de zittende leerkracht als de startende leerkracht dient de
Lerarenbeurs digitaal aan te vragen bij DUO. Afschriften van de aanvraag
Lerarenbeurs worden samen met het aanmeldformulier ingeleverd.
Indien je later dan 1 juli afstudeert, maar wel afstudeert voor de start van de
master en voor de start van je arbeidscontract kun je je wel opgeven.
Als je sowieso de master wilt gaan volgen (ongeacht of dat in het kader van
VierSlagLeren is of niet), dan moet je je gewoon inschrijven voor de deadline
die door de masteropleiding wordt gesteld. Probeer vervolgens zo snel
mogelijk een school te vinden die jou in het kader van VierSlagLeren wilt
aannemen, waardoor je de master in het kader van VierSlagLeren kan gaan
volgen.
VierSlagleren geldt voor twee jaar! Vanuit de Lerarenbeurs wordt maximaal 3
jaar studie vergoed, waaronder maximaal 1 jaar vergoeding voor een
premaster. Doe je langer dan 1 jaar over je premaster, dan kan je pas weer
een Lerarenbeurs aanvragen wanneer je aan de masterfase begint. Je kunt
dus wel deelnemen aan VierSlagLeren maar dan is het wel zaak om in 1 jaar
de premaster te halen omdat VierSlagLeren een combinatie met het

14

Ik wil in januari beginnen aan mijn masteropleiding. Kom ik dan in
aanmerking voor VierSlagLeren?

15

Ik heb al een masteropleiding gevolgd en wil niet een nieuwe
masteropleiding volgen. Kom ik dan in aanmerking voor VierSlagLeren?

16

Hoe ziet het financiële plaatje er uit? Krijg ik wel betaald en heb ik nog wel
recht op studiefinanciering?

17

Wat ga ik verdienen?

Een schoolbestuur vinden
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aanvragen van de Lerarenbeurs is. Voor het laatste jaar van de masterfase
(jaar 3 dus van het totaal bij het in 1 jaar voltooien van de premaster) geldt
het reguliere Lerarenbeurs regime. NB. Tijdens de premaster heb je vanuit de
Lerarenbeurs recht op 160 uur studieverlof, tijdens de master is dat 320 uur
per jaar naar rato werkttijdfactor. Houd er daarnaast rekening mee dat een
voltijd premaster, ook voltijd studiebelasting inhoudt. De combinatie van
studeren en werken is dan extra pittig en niet ideaal.
Nee, de Lerarenbeurs kan maar een keer per jaar aangevraagd worden (in
april t/m juni) en de voorwaarde is dat je master start begin van het
schooljaar
Nee, VierSlagLeren is alleen bedoeld voor startende leraren die tegelijkertijd
ook een masteropleiding volgen.
Een alternatief, als je niet een nieuwe studie wilt volgen en dus niet meedoet
aan VierSlagLeren, is om je nu al aan te melden bij de schoolbesturen in de
regio als leerkracht die sowieso graag wilt werken bij hen. Mogelijk zijn er het
komend jaar ook gewone vacatures bij hen (dat geldt met name voor
schoolbesturen in de Randstad). Ook helpt het om
www.onderwijsvacaturebank.nl en www.ruimbaanvoorpo.nl in de gaten te
houden voor vacatures.
Als je meedoet aan VierSlagLeren en dus een plek krijgt bij een school, wordt
je gedurende 2 jaar voor minimaal 16 uur betaald (2 dagen per week).
Daarnaast volg je met de Lerarenbeurs een master (deze wordt dus vergoed
vanuit de Lerarenbeurs). Vanuit de lerarenbeurs krijg je ook extra
studieverlofuren betaald. Kortom: geen studiefinanciering, maar ook geen
kosten en wel inkomen.
Wanneer je net van de Pabo komt, verdien je minimaal schaal LA1 startsalaris.
Wanneer je al een paar jaar ervaring hebt zal het een paar treden hoger zijn:
geheel volgens cao bepalingen. Op
www.arbeidsmarktplatformpo.nl/vierslagleren vind je een rekenvoorbeeld
uitgaande van LA1.

18

Hoe vergroot ik mijn kans om deel te nemen aan VierSlagLeren?

19

Ik kan mijn CV niet op onderwijsvacaturebank plaatsen. Bij de plaatsing van
mijn CV ontvang ik een foutmelding.
Ik studeer pas later dit jaar af. Kan ik mijn CV alvast plaatsen op de
onderwijsvacaturebank?

20
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Je kan de kansen vergroten door je op de onderwijsvacaturebank aan te
melden, je cv te plaatsen, datum afstuderen in te vullen en aan te geven in
welke regio(s) je wilt werken in het kader van VierSlagLeren. Scholen die op
zoek zijn naar kandidaten kunnen je dan vinden.
Daarnaast is het ook handig om scholen en besturen die je kent zelf te
benaderen.
Let ook de komende tijd op de VierSlagLerenvacatures die op
www.onderwijsvacaturebank.nl en www.ruimbaanvoorpo.nl komen.
Check of er geen extra leestekens (. , oid) in de naam staan.
Mail anders naar: onderwijsvacaturebank@vfpf.nl
Ja, je kunt alvast je CV plaatsen op onderwijsvacaturebank.nl
Meld wel datum afstuderen (ongeveer) en in welke regio (s) je wilt werken.
Dan kunnen schoolbesturen je vinden!

Na afloop

21

Een van de voorwaarden is dat een schoolbestuur na afloop een
inspanningsverplichting heeft om de starter na afloop van de opleiding aan
een vaste baan in het po te helpen. Wat mag ik van een schoolbestuur
verwachten?

Schoolbesturen zeggen toe zich in te spannen om na afloop van de regeling de
starter aan een (tijdelijke) functie te helpen. Dit kan bijvoorbeeld door de
starter aan te bevelen bij andere schoolbesturen. De starter eventueel
opnemen in de regionale vervangingspool Of de starter de tijd en ruimte
geven om te solliciteren.

22

Waar kan ik meer informatie vinden over VierSlagLeren?

Alle informatie over de regeling kun je vinden via deze link:
http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/arbeidsmarktplatformpo/activiteiten-subsidies/vierslagleren.html
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FAQ Zittende leraren
Vraag

Antwoord

Voorwaarden en aanmelding

1

Kom ik ook in aanmerking voor VierSlagLeren als ik - als ervaren leerkracht een parttime baan heb?

2

Ik ben afgelopen schooljaar reeds aan een masteropleiding begonnen. Kom
ik alsnog in aanmerking voor VierSlagLeren?

3

Moeten de startende leerkracht en de ervaren leerkracht dezelfde opleiding
volgen, op dezelfde opleidingsplaats?

4

Moeten de startende leraar en de zittende leraar in dezelfde klas lesgeven?

5

Ik ben een ervaren leerkracht, die al een master heeft afgerond. Ik zou graag
nog een tweede master willen volgen. Kom ik, met al een master diploma op
zak, in aanmerking voor VierSlagLeren?

Als je als ervaren leraar een parttime baan hebt, is dat geen probleem. Je kan
dan nog steeds 2 dagen vrijstelling van lesgevende taken krijgen. Het betekent
voor de school overigens wel wat extra verletkosten, die ze dan zelf moeten
betalen.
Alles over de regeling voor de school staat op onze site:
http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/arbeidsmarktplatformpo/activiteiten-subsidies/vierslagleren.html
Nee, de regeling VierSlagLeren 2015-2017 geldt alleen voor starters en
zittende leerkrachten die begin schooljaar 2015/2016 met de Lerarenbeurs
een masteropleiding starten.
De startende en ervaren leerkracht hoeven niet per se dezelfde master te
volgen en dus ook niet in dezelfde opleidingsplaats. Overigens kan het
schoolbestuur dit wel als extra eis stellen indien zij dat wensen.
Nee, dit is wel ideaal, maar niet noodzakelijk en in een aantal gevallen zelfs
niet gewenst, bijvoorbeeld als er dan 3 leraren voor de klas komen.
Indien je de eerste master hebt gevolgd met de Lerarenbeurs, kom je niet in
aanmerking voor VierSlagLeren. Hier mag maar één keer aanspraak op
worden gedaan voor een masterstudie. Heb je de eerste master gevolgd
zonder aanspraak te maken op de Lerarenbeurs, dan kom je in aanmerking
voor VierSlagLeren en kan je alsnog met de Lerarenbeurs een andere master
volgen. Het schoolbestuur van je school moet wel aan deze regeling mee
willen doen en een startende leraar zien te vinden die ook een master volgt.

Opleiding en Lerarenbeurs

6

Zijn er voorwaarden aan de master die je wilt volgen?

Nee, er zijn geen voorwaarden verbonden aan de (deeltijd) master die je wilt
volgen.

7

Waar kan ik vinden wat de bekostigde masteropleidingen zijn?

8

Ik kan me t/m 30 juni 2015 aanmelden voor VierSlagLeren en daarna hoor ik
pas of ik mee kan doen. Stel dat het niet kan, dan wil ik alsnog een
masteropleiding doen, maar de gewone deadline voor de master is al voor 1
juli.

9

Ik wil graag meedoen aan dit project. Wat moet ik doen? Hoe moet ik de
Lerarenbeurs aanvragen als ik mee doe?

10

Ik wil in januari beginnen aan mijn masteropleiding. Kom ik dan in
aanmerking voor VierSlagLeren?
Ik heb al een masteropleiding gevolgd en wil niet een nieuwe
masteropleiding volgen. Kom ik dan in aanmerking voor VierSlagLeren?
Ik wil een master aan de universiteit volgen maar moet eerst daarvoor een
premaster volgen. Kan ik dan deelnemen aan VierSlagLeren?

11
12
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De site met bekostigde opleidingen vindt u via de volgende link:
http://www.duo.nl/zakelijk/ho/croho/raadplegen_en_downloaden_croho.asp
Als je sowieso de master wilt gaan volgen (ongeacht of dat in het kader van
VierSlagLeren is of niet), dan moet je je gewoon inschrijven voor de deadline
die door de Masteropleiding wordt gesteld. Daarnaast kan je gewoon gebruik
maken van de Lerarenbeurs hiervoor. Alleen kan je dan eventueel geen extra
verletdagen krijgen. Dus wel aanvraag Lerarenbeurs via VierSlagLeren. Indien
dit niet door gaat, dan alleen Lerarenbeurs.
Het schoolbestuur moet zich aanmelden voor VierSlagLeren. Dat kan via onze
site waar men kan doorlinken naar het aanmeldformulier. De gegevens van de
zittende leraar en de starter moeten worden ingevuld. Zowel de zittende
leerkracht als de startende leerkracht dient de Lerarenbeurs digitaal aan te
vragen bij DUO. Afschriften van de aanvraag Lerarenbeurs worden samen met
het aanmeldformulier ingeleverd.
Nee, de Lerarenbeurs kan maar een keer aangevraagd worden (in april t/m
juni) en de voorwaarde is dat je master start begin schooljaar.
Nee, VierSlagLeren is alleen bedoeld voor leraren die tegelijkertijd ook een
masteropleiding volgen.
VierSlagleren geldt voor twee jaar! Vanuit de Lerarenbeurs wordt maximaal 3
jaar studie vergoed, waaronder maximaal 1 jaar vergoeding voor een
premaster. Doe je langer dan 1 jaar over je premaster, dan kan je pas weer
een Lerarenbeurs aanvragen wanneer je aan de masterfase begint. Je kunt
dus wel deelnemen aan VierSlagLeren maar dan is het wel zaak om in 1 jaar
de premaster te halen omdat VierSlagLeren een combinatie met het
aanvragen van de Lerarenbeurs is. Voor het laatste jaar van de masterfase
(jaar 3 dus van het totaal bij het in 1 jaar voltooien van de premaster) geldt
het reguliere Lerarenbeurs regime. NB. Tijdens de premaster heb je vanuit de
Lerarenbeurs recht op 160 uur studieverlof, tijdens de master is dat 320 uur
per jaar naar rato werkttijdfactor. Houd er daarnaast rekening mee dat een
voltijd premaster, ook voltijd studiebelasting inhoudt. De combinatie van
studeren en werken is dan extra pittig en niet ideaal.

13

Ik heb al eerder gebruik gemaakt van de Lerarenbeurs, kom ik dan nog in
aanmerking voor VierSlagLeren?

14

Mag ik ook gebruik maken van de uren voor individuele professionele
ontwikkeling conform de cao naast de ‘externe’ financiering (uit de
Lerarenbeurs en door deelname aan VierSlagleren) waardoor de vrijstelling
van lesgevende taken meer dan 2 dagen wordt?
Tussentijdse veranderingen
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Wat gebeurt er als de startende leraar tussentijds stopt met het werk of
studie?

16

Wat gebeurt er als ik tussentijds wil stoppen met mijn masteropleiding?

Versie 29-04-2015
Dat hangt er van af voor wat voor opleiding je de Lerarenbeurs hebt gebruikt.
Als je de Lerarenbeurs reeds hebt gebruikt voor een bacheloropleiding, dan
kan je de Lerarenbeurs nog een keer aanvragen voor een masteropleiding.
Dan kom je in aanmerking voor VierSlagLeren.
Als je de Lerarenbeurs al een keer hebt gebruikt voor een masteropleiding,
dan kan je de beurs niet voor een tweede masteropleiding aanvragen. In dat
geval kom je niet in aanmerking voor VierSlagLeren.
Ja dit mag. De starter moet dan ook meer uren krijgen dan waarvoor vanuit
de Lerarenbeurs en deelname aan VierSlagLeren aan vergoeding ontvangen
wordt.

Ga op zoek naar een ‘nieuwe starter’ die de ervaren leerkracht vervangt. Deze
starter volgt vanaf het nieuwe schooljaar een master met gebruik van de
Lerarenbeurs. Het schoolbestuur spant zich in om deze nieuwe starter aan
een baan te helpen na afloop van de master.
Indien de starter stopt met de studie tussentijds is er geen verplichting meer
aan hem/haar en kan een nieuwe starter die een master gaat vervolgens in
het nieuwe schooljaar met de Lerarenbeurs worden aangenomen.
Bij voortijdig beëindigen van de opleiding door de zittende leerkracht worden
de studieverlofuren vanuit DUO voor het resterende schooljaar vergoed
omdat de startende leerkracht onder meer voor deze uren is aangesteld.
Indien de ervaren leerkracht minder dan 15 studiepunten heeft behaald
worden de vergoede studiekosten teruggevorderd. Het schoolbestuur dient
een gedateerde verklaring van stopzetting van de studie aan te leveren. Het
jaarcontract voor de startende leerkracht blijft in dat studiejaar van kracht.
Hij/zij krijgt tevens in het hele studiejaar de verletkosten vergoed via de
Lerarenbeurs. In het volgende studiejaar is voor de startende leerkracht het
reguliere lerarenbeursregime van kracht wanneer geen vervangende zittende
leerkracht wordt gevonden (zie tabel hieronder). Voor wat betreft de
vergoeding vanuit het Arbeidsmarktplatform PO geldt:
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Waar kan ik meer informatie vinden over VierSlagLeren?

Versie 29-04-2015
Alleen de verletkosten tijdens de studieperiode van de zittende leerkracht
worden vergoed naar rato van het aantal maanden dat de zittende leerkracht
aan de studie heeft deelgenomen (€ 700,- per maand). Eventueel teveel
betaalde voorschotten worden teruggevorderd. Het schoolbestuur heeft wel
de mogelijkheid een andere zittende leerkracht te zoeken die een master (evt.
in het volgende schooljaar) wil volgen.
Alle informatie over de regeling kun je vinden via deze link:
http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/arbeidsmarktplatformpo/activiteiten-subsidies/vierslagleren.html

