
Vaststelling beginsalarissen bij ABSA 
 
We onderscheiden de volgende categorieën startende leerkrachten 
 
1. Jonge startende leerkracht  rechtstreeks van de opleiding  
2. Leerkracht met directe voorafgaande werkervaring bij een ander schoolbestuur 
3. Herintredende leerkracht, die een tijd buiten het onderwijs heeft gewerkt of niet heeft gewerkt. 
4. Oudere startende leerkracht die recent of vroeger de opleiding heeft afgerond zonder nog 

werkervaring opgedaan te hebben. 
 
Jonge startende leerkracht  rechtstreeks van de opleiding 
 Deze leerkracht wordt ingeschaald in LA regel 1 
  
Leerkracht met directe voorafgaande werkervaring bij een ander schoolbestuur 

Deze leerkracht wordt ingeschaald aansluitend bij zijn laatst verdiende salaris bij zijn laatste 
werkgever  

 
Herintredende leerkracht, die een tijd niet heeft gewerkt. 
 Deze leerkracht wordt ingeschaald op het laatst verdiende salaris. 
 
Herintredende leerkracht, die een tijd buiten het onderwijs heeft gewerkt. 

Indien de werkzaamheden buiten het onderwijs als relevant voor de nieuwe functie zijn aan 
 merken, bijvoorbeeld kinderopvang, peuterspeelzaal, voorschool, dan tellen deze dienstjaren 
mee bij de inschaling [2 dienstjaren = 1 regel]. Bij een IB-er kunnen voorafgaande 
werkzaamheden in de zorg/coaching als relevant worden aangemerkt.  
Indien de voorafgaande werkzaamheden niet als relevant kunnen worden aangemerkt 
bijvoorbeeld bank, kantoor, winkel, dan geldt de volgende stelregel: 
4 - 8 jaar werkervaring    : 1 periodiek extra 
>   8 jaar werkervaring  : 2 periodieken extra  

  
Oudere startende leerkracht die recent of vroeger de opleiding heeft afgerond zonder 
onderwijservaring opgedaan te hebben. 

 Indien de werkzaamheden buiten het onderwijs als relevant voor de nieuwe functie zijn aan 
 merken, bijvoorbeeld kinderopvang, peuterspeelzaal, voorschool, dan tellen deze dienstjaren 
mee bij de inschaling [2 dienstjaren = 1 regel]. Bij een IB-er kunnen voorafgaande 
werkzaamheden in de zorg/coaching als relevant worden aangemerkt.  
Indien de voorafgaande werkzaamheden niet als relevant kunnen worden aangemerkt –
bank, kantoor, winkel, dan geldt de volgende stelregel: 
4 - 8 jaar werkervaring    : 1 periodiek extra 
>   8 jaar werkervaring  : 2 periodieken extra  

 
In alle overige gevallen waarin een hogere inschaling wenselijk is kan een directeur een gemotiveerd 
verzoek indienen bij het bestuur. Het kan hier gaan om nieuwe medewerkers met voor de school 
zeer welkome ervaring en/of opleiding. Een directe inschaling in LB of een hogere inschaling in LA 
behoort dan tot de mogelijkheden. 
 
In het geval van een nieuw aan te nemen personeelslid die bij zijn vorige werkgever een LB 
aanstelling had neemt ABSA dat niet automatisch over. Indien de specifieke deskundigheid, op grond 
waarvan dit nieuwe personeelslid bij zijn vorige werkgever een LB benoeming had, ook gewenst is op 
de nieuwe school, dan behoort dit echter wel tot de mogelijkheden.  
 



Voor alle nieuw aan te stellen medewerkers geldt: stel  de salarisinschaling expliciet aan de orde 
tijdens de sollicitatieprocedure en maak daarbij gebruik van deze beleidsnotitie. 
Het is goed als er bij aanvang van een nieuw dienstverband helderheid is over de rechten en plichten 
van de nieuwe medewerker. Dat geldt voor een primaire arbeidsvoorwaarde als het salaris, maar 
zeker ook voor zaken als de werktijdenregeling en alles wat daarmee samenhangt. 
 
Bijgaand beleid is met terugwerkende kracht van toepassing op personeelsleden die vanaf 01-08-
2013 in dienst zijn getreden. 
 
Met ingang van het schooljaar 2014-2015 ontvangen nieuwe medewerkers een digitaal 
informatiepakket met alle vastgestelde beleidsstukken rond de primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden, zoals beleid m.b.t. de normjaartaak, regeling parttime werken, 
nascholingsbeleid, e.d. 
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