ZIJ VOOR DE KLAS

HIJ OP SCHOOL

REALISEER MASTERKLASSE
OP UW SCHOOL/SCHOLEN
Een ideaal, maar haalbaar vooruitzicht: een of
meer startende leerkrachten aannemen voor
uw school(bestuur). Startende en zittende
leerkrachten volgen een hbo of universitaire
master die hen breder opleidt en duurzaam
inzetbaar maakt. U ontvangt een aanzienlijke
financiële tegemoetkoming in de verletkosten van de zittende leerkracht. De kwaliteit
van het onderwijs neemt toe en de school
ontwikkeling staat centraal. Door mee te doen
aan het project ‘VierSlagLeren’, realiseert u
masterklasse op uw school!

ARBEIDSMARKTPLATFORM
PO. Van en voor
werkgevers en werknemers

Uw school(bestuur) kan hieraan meedoen
wanneer er geen (wettelijke) verplichtingen
zijn waar u eerst aan moet voldoen voordat u
een starter kunt aannemen. Denk aan bijvoorbeeld herbenoemingsverplichtingen van eigen
wachtgelders, RDDF-verplichtingen of verplichtingen die voortkomen uit een sociaal plan.

VierSlagLeren
ARBEIDSMARKTPLATFORM
PRIMAIR ONDERWIJS is het
kennis-en expertisecentrum van de
arbeidsmarkt in het primair onderwijs.
Samen met de sector bevordert het
een gezonde arbeidsmarkt.

Zo werkt het

Doe mee!

VierSlagLeren kent vier uitgangspunten:
• Zittende leerkrachten volgen een zelfgekozen
master met de Lerarenbeurs. Zij worden daarvoor maximaal twee dagen per week vrijgesteld
van lesgevende taken.
• Startende leerkrachten vullen de vrijgekomen
uren in en volgen ook een master met de
Lerarenbeurs. Zij komen in aanmerking voor
studieverlof uit de Lerarenbeurs. Aan hen wordt
minimaal een dienstverband van twee x 1 jaar
van 16 uur per week aangeboden. Na afloop
van de opleiding spant u zich in om hen aan een
baan in het primair onderwijs te helpen.
• De zittende en startende leerkracht vormen
een duo; ze hebben (meestal) samen een klas,
werken samen aan schoolontwikkeling en leren
van elkaar.
• Per lerarenduo is € 16.000 beschikbaar als tegemoetkoming in de verletkosten van de zittende
leerkracht gedurende twee jaar, bovenop de
reguliere vergoeding voor studieverlof uit de
Lerarenbeurs.

Wilt u masterklasse realiseren op uw school?
Zo doet u mee aan VierSlagLeren.
1 Maak allereerst uw zittende leerkrachten
enthousiast om een master te gaan volgen met
de mogelijkheden die VierSlagLeren biedt.
2 Zoek vervolgens een startende leerkracht
(na 31 mei 2011 afgestudeerd aan de pabo) om
een duo te vormen met één van uw zittende
leerkrachten door:
• Gebruik te maken van uw eigen netwerk:
denk aan LIO-stagiaires of invalkrachten
zonder vaste aanstelling in het onderwijs.
• Een of meer VierSlagLerenvacatures te plaatsen op de website www.onderwijsvacaturebank.nl U kunt hier ook op zoek gaan naar
cv’s van startende leerkrachten die interesse
hebben in deze banen.1
3 Richt een wervingsproces in waarbij u een
startende en zittende leerkracht aan elkaar
koppelt. U verzorgt zelf de match.

Aanmelding en toekenning
VierSlagLeren betekent een positieve impuls voor
alle partijen in het primair onderwijs. Startende
leerkrachten behalen niet alleen een master, maar
doen werkervaring op, worden breder inzetbaar
en hebben uitzicht op een reguliere baan. Met het
oog op de vergrijzing is dat een mooie opsteker.
Zittende leerkrachten zijn met hun master op
zak breder inzetbaar en hoger opgeleid. Scholen
krijgen een impuls, omdat breder inzetbare, hoger
opgeleide leerkrachten met nieuwe ideeën goed
zijn voor de team- en schoolontwikkeling.

(Samenwerkende) schoolbesturen hebben van
1 april tot 1 juli 2016 de gelegenheid om duo’s
van starters en zittende leerkrachten voor het
schooljaar 2016/2017 op te geven bij het Arbeidsmarktplatform PO. Daarnaast 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.
Let op, er kunnen maximaal 150 leraren
duo’s meedoen aan VierSlagLeren in 2016,
dus begin nu alvast met het werven van uw
deelnemers!

Meer informatie
www.arbeidmarktplatformpo.nl/vierslagleren
vierslagleren@arbeidsmarktplatformpo.nl
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Positieve impuls voor alle partijen

