ZIJ VOOR DE KLAS

JIJ OP SCHOOL

HELP JEZELF EN JE SCHOOL
VOORUIT, WORD MASTER!
Een uitdagend vooruitzicht: tegelijk met een
startende leerkracht een zelfgekozen hbo of
universitaire master doen met gebruikmaking
van de Lerarenbeurs. Jullie leren van elkaar en
inspireren elkaar. En jullie dragen ook nog eens
bij aan de kwaliteitsverhoging van het primair
onderwijs en de ontwikkeling van je school.
Bovendien krijg je met VierSlagLeren extra studie
verlof. Tijdens je opleiding ben je twee dagen

ARBEIDSMARKTPLATFORM
PO. Van en voor
werkgevers en werknemers

per week vrijgesteld van lesgevende taken;
voor je studie, praktijkopdrachten en werken aan
schoolontwikkeling. De starter komt dan als het
even kan voor je klas staan.
Geef je loopbaan als leerkracht een boost met
VierSlagLeren en word ook master!

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.

Het project ‘VierSlagLeren’

Wat moet je doen?

Het project ‘VierSlagLeren’ slaat vier vliegen in één
klap. Zittende leerkrachten zetten een volgende
loopbaanstap en behalen een master. Startende
leerkrachten vinden een baan en behalen ook
een masterdiploma. Schoolbesturen vergroten
hun kansen om startende leerkrachten aan te
trekken. Zo krijgen scholen een kwaliteitsimpuls,
omdat hoger opgeleide leerkrachten met nieuwe
ideeën goed zijn voor de schoolontwikkeling. Het
ministerie van OCW maakt deze ‘twee masters
voor de klas’ financieel mogelijk. Jij kunt er één
van zijn.

Om mee te kunnen doen aan VierSlagLeren moet
je de volgende acties ondernemen:
• Ga in gesprek met de schoolleiding of iemand
van het bestuur en vraag of je namens de
school kunt meedoen.
• Het schoolbestuur of de schoolleiding verzorgt
de aanmelding van jou en je startende collega
voor VierSlagLeren. Daarnaast vragen jij en de
starter met wie je een lerarenduo gaat vormen
zelf digitaal de Lerarenbeurs aan bij DUO en
schrijven jullie je in voor de masterstudie bij de
betreffende hogeschool of universiteit. Aanmel
den voor VierSlagLeren en de Lerarenbeurs kan
van 1 april tot 1 juli 2016.

VierSlagLeren in een notendop:
• Als zittende leerkracht volg je twee jaar lang
een zelfgekozen master met de Lerarenbeurs.
Jij wordt daarvoor maximaal twee dagen per
week vrijgesteld van lesgevende taken.
• Een startende leerkracht vult de vrijgekomen
uren in en volgt ook een master naar keuze met
de Lerarenbeurs. Met de startende leerkracht
vorm je een duo: je hebt (meestal) samen een
klas, werkt samen aan schoolontwikkeling en
leert van elkaar.
• Per lerarenduo ontvangt het schoolbestuur
€ 16.000 als tegemoetkoming in de verletkos
ten van de zittende leerkracht gedurende twee
jaar, bovenop de reguliere vergoeding voor
studieverlof uit de Lerarenbeurs. Dat betekent
dat jij naast het studieverlof uit de Leraren
beurs, nog eens 8 uur per week extra verlof
krijgt! Maximaal komt dat neer op twee dagen.
Bedenk wel dat er van je verwacht wordt dat je
twee jaar lang, naast je baan van twee of drie
dagen voor de klas, een master volgt. Zie dit als
een investering in je persoonlijke ontwikkeling en
je toekomst.

Let op, er kunnen maximaal 150 lerarenduo’s
meedoen aan VierSlagLeren in 2016, dus ga
snel aan de slag!

Meer informatie over VierSlagLeren
www.facebook.com/vierslagleren
www.arbeidsmarktplatformpo.nl/vierslagleren
vierslagleren@arbeidsmarktplatformpo.nl
En kijk ook eens op www.ruimbaanvoorpo.nl
waar je onder andere testen vindt om te zien of je
toe bent aan een volgende stap in je loopbaan!
Heb je collega’s die zichzelf en hun school ook
vooruit willen helpen en master willen worden?
Op je eigen school of op andere scholen? Geef
deze flyer dan aan hen door.
Er is ook een flyer voor schoolbesturen. Leg deze
eens voor!
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