
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASCHOLINGSBELEID 
13 maart 2012



1   Inleiding  
Werken in het primair onderwijs vraagt om een brede inzetbaarheid van mensen. De 
samenleving is voortdurend in beweging en doet ook regelmatig een appèl op het onderwijs. 
Nieuwe technieken worden toegepast en de kijk op het kind en zijn of haar ontwikkeling 
verandert ook. Dat vraagt van de school een visie op onderwijs die recht doet aan de 
ontwikkeling van de kinderen die de school jarenlang bezoeken. Van personeelsleden vraagt 
dat een voortdurende professionele ontwikkeling en een brede inzetbaarheid. Daarbij wordt 
ook recht gedaan aan de behoefte aan kennis en vaardigheden van scholen enerzijds en het 
benutten van talenten (kennis, vaardigheden, ervaring) en ambitie van personeelsleden 
anderzijds. De professionele ontwikkeling van personeelsleden vindt op bovenschools- en 
schoolniveau plaats. Op bovenschools niveau is dit vooral faciliterend: door het vaststellen 
van competentieprofielen voor iedere functie, het uitbreiden van het functiebouwwerk, het 
organiseren van cursussen, of bijeenkomsten waarbij onderling kennis en ervaringen worden 
uitgewisseld, of het organiseren van congresdagen en het faciliteren van scholing.  
Op schoolniveau wordt vooral inhoudelijk vorm gegeven aan de professionele ontwikkeling. 
Zo wordt door ieder personeelslid een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld, waarin 
ook de te volgen deskundigheid is opgenomen. In de gesprekkencyclus komt de 
professionele ontwikkeling nadrukkelijk aan bod. Daarnaast wordt door ieder een 
bekwaamheidsdossier bijgehouden, waarin de gevolgde opleidingen, cursussen, e.d. worden 
bijgehouden.  
 
In dit beleidsdocument staat de nascholing centraal. Onder nascholing wordt verstaan:  
 

een vorm van scholing aan personeelsleden ter verdieping en verbreding van hun kennis, 
inzicht, vaardigheden en beroepshoudingen; direct verband houdend met de uitoefening van 
hun beroep en voortbouwend op de aanvangsbekwaamheid die in de initiële opleiding is 
verworven of verband houdend met de uitoefening van een beroep buiten de eigen 
organisatie.  

 
Jaarlijks wordt op school- en bovenschools niveau de nascholing van personeelsleden 
gefaciliteerd. In het onderstaande wordt hier nader op ingegaan.  

 

2   Doelstellingen  

Nascholing van personeelsleden van de scholen voor primair onderwijs is van essentieel 
belang. Hiervoor gelden twee overwegingen: kwaliteitsbevordering en het voeren van een 
goed personeelsbeleid. Op beide behoeften kan worden ingespeeld door 
nascholingsactiviteiten. Meer concreet geformuleerd worden voor het nascholingsbeleid de 
volgende doelstellingen onderscheiden:  
 
Het bevorderen en op peil houden van de kwaliteit van het onderwijs en van de 
ondersteunende activiteiten binnen het onderwijs:  

Binnen het onderwijs dreigt steeds een veroudering van kennis als gevolg van de 
snelle ontwikkelingen in de maatschappij. Personeelsleden dienen in staat gesteld te 
worden om bij de ontplooiing van hun vaardigheden deze ontwikkelingen te volgen; 
het nascholingsbeleid biedt hiervoor een kader.  

 
Het bevorderen van de beroepsmatige ontplooiing en interesseontwikkeling van 
personeelleden:  

Door het stimuleren van nascholing kan een bijdrage worden gegeven aan de 
motivatie van personeelsleden. Nascholing dient dan vooral aan te sluiten bij de 
specifieke bekwaamheden en interesses van personeelsleden, voor zover die passen 
binnen de functie of de ontwikkeling van de toekomstige functie. Tot de onderwerpen 



in de gesprekkencyclus (met name het loopbaangesprek, POP, en 
functioneringsgesprek) behoort ook een interesse-inventarisatie en daaruit 
voortvloeiende afspraken over nascholing in het kader van individuele 
loopbaanontwikkeling. Nascholing staat ook ten dienste van het onderhouden van de 
vastgestelde bekwaamheidseisen zoals deze uit de Wet op de beroepen in het 
onderwijs voortvloeien.  

 
Het volgen van nascholing moet een bijdrage leveren aan de uitgezette schoolontwikkeling:  

In het schoolplan staat verwoord in welke richting de school bepaalde ontwikkelingen 
in gang wil zetten. Van de personeelsleden wordt verwacht dat zij via hun nascholing 
deze schoolontwikkeling mede zullen bevorderen. Hiertoe zullen in het POP 
aandachtspunten kunnen worden opgenomen.  

 
Het voldoen aan de wens van het personeelslid zich te bekwamen in competenties welke de 
uitvoering van andere taken/functies binnen de school en/of de stichting mogelijk maken:  

Een onderwijsassistent kan de wens hebben de functie van leraarondersteuner of 
leraar uit te oefenen. Een leraar kan de wens hebben om door te groeien van schaal 
LA naar schaal LB met bijbehorende werkzaamheden. Een ander wil doorgroeien naar 
de functie van intern begeleider, of wil zich voorbereiden op een toekomstige 
managementfunctie. Die functies zijn niet altijd beschikbaar binnen de huidige school, 
maar wellicht wel bij een andere school. Het is dan belangrijk dat dan de 
competenties en ambitie van personeelsleden gekoppeld worden aan de behoefte van 
andere scholen binnen de ABSA scholengroep.  
 

Het bevorderen van de mogelijkheid tot overplaatsing:  
ABSA heeft bij de fusie gekozen voor werkgelegenheidsbeleid. Bij een dreigend 
ontslag op termijn is er de inspanning om betrokkene binnen of buiten de eigen 
stichting te herplaatsen. Voor herplaatsing kan her- of bijscholing wenselijk zijn. Ook 
dit doel dient in het scholingsbeleid op bovenschools niveau tot uitdrukking te komen.  

 
Het bevorderen van de kwaliteit van het management van de scholen: 

Het is van groot belang dat op de scholen een deskundig management is. Scholing is 
hierbij onontbeerlijk. Zo zijn er nascholingsactiviteiten voor directeuren, adjunct-
directeuren en/of leden van het managementteam. Ook is van belang talent te 
ontwikkelen bij personeelsleden, die ambitie hebben en deskundigheid willen 
ontwikkelen voor een managementfunctie (kweekvijvertraject).  

 
 

3   Inzet van middelen  

 
Algemeen  
De middelen die voor de realisering van bovenstaande doelstellingen gebruikt kunnen 
worden zijn:  

 De middelen die vanuit het bovenschools gereserveerde budget voor personeels- en 
arbeidsmarktbeleid ingezet worden en aan scholen worden toegekend. Als richtlijn is 
hierover afgesproken € 500 per fte per schooljaar beschikbaar te stellen. 

 Eigen middelen (beschikbaar door het niet volledig inzetten van de 
lumpsumfinanciering voor formatie).  

 Middelen uit het Zorgplan van het Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School.  
 De lerarenbeurs die via de IB-Groep aan te vragen is. 
 Het deskundigheidsbevorderingsdeel van de prestatiebox  

 



(Na)scholing maakt nadrukkelijk deel uit van het integraal personeelsbeleid. Het draagt bij 
aan een betere toerusting van de personeelsleden voor de uitoefening van hun beroep, 
waarmee hun welzijn in het werk verhoogd wordt. In principe komt ieder personeelslid in 
aanmerking voor nascholing. Een deel van het scholingsbudget wordt ingezet op teamniveau 
en een deel op individueel niveau. Op bovenschools niveau vindt tijdig een inventarisatie 
plaats en wordt zoveel mogelijk geclusterd zowel op bovenschools- als schoolniveau, om zo 
mogelijk kostenbesparend te kunnen inkopen en een vraaggestuurd cursusaanbod te kunnen 
realiseren. Schoolbelang gaat vóór individueel belang behalve als het gaat om ‘gedwongen’ 
herplaatsing elders, buiten de eigen stichting. Het zal dan over het algemeen gaan om 
personeelsleden die met ontslag worden bedreigd; een situatie waar ABSA voorlopig niet 
mee te maken zal krijgen. 
 
Tien procent van de totale taakomvang van ieder personeelslid wordt gereserveerd voor 
deskundigheidsbevordering, zoals in de normjaartaak is bepaald. In de CAO PO is 
vastgesteld dat 50% van deze tijd ingezet wordt in overleg tussen directie en personeelslid. 
In de praktijk betekent dit dat studiedagen en/of teamcursussen, gericht op 
schoolontwikkeling, hier deel van uitmaken.  
 

In geld  
Jaarlijks wordt het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid  -PAB-  verdeeld over 
bovenschoolse uitgaven en de scholen. De scholen van ABSA kunnen 50% van hun PAB zelf 
inzetten. De andere 50% wordt bovenschools gereserveerd en o.a. ingezet voor scholing, 
BAPO en LIO-ers. Daarnaast ontvangen scholen vanuit het Samenwerkingsverband Weer 
Samen Naar School een bedrag voor de zorgstructuur in de school. Deze middelen gaan in 
vrijwel alle gevallen naar de bekostiging (facilitering) van de intern begeleider(s) in de 
school. Door de wijzigingen i.h.k.v. Passend Onderwijs is nog niet te voorspellen of deze 
middelen gaan toenemen of afnemen. Met ingang van 2012 komen via de Prestatiebox 
scholingsmiddelen naar de scholen. Het gaat om € 20 per leerling. 
 
De lerarenbeurs kan door elke leraar eenmaal worden aangevraagd. Er wordt een bedrag 
van € 3.500,-- toegekend (maximaal drie jaar) en daarnaast is er ook een bedrag voor 
reiskosten en vervanging (dit laatste wordt aan de desbetreffende school toegekend).  
 
In overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad wordt de besteding van het 
budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid vastgelegd in het Bestuursformatieplan 
(bovenschools niveau). Ook in de begroting van de stichting is deze verdeling terug te 
vinden. Op schoolniveau heeft de Medezeggenschapsraad adviesrecht bij de inzet van de 
financiële middelen.  
 

4. Nascholingsplan op schoolniveau  

Om te bevorderen dat er planmatig gewerkt wordt aan de genoemde doelstellingen, wordt 
door alle scholen jaarlijks voor de aanvang van het schooljaar een jaarplan opgesteld. Dit 
jaarplan geeft een overzicht van de speerpunten en de daaraan gekoppelde nascholing met 
daarbij een raming van de benodigde financiële middelen.  
 
Uitgaande van de eerder beschreven doelstellingen kan onderscheid gemaakt worden tussen 
een aantal verschillende vormen van nascholing:  
 
Schoolontwikkelingsgerichte cursussen  

Het betreft dan scholingsbijeenkomsten rond een didactisch/onderwijskundig 
onderwerp voor een team of deel van een schoolteam.  

 



Taak- en functiegerichte cursussen  
Het betreft dan nascholing van individuele medewerkers die relevant is voor zijn/haar 
werkzaamheden. Deze nascholing kan voortkomen uit een behoefte van de 
organisatie of uit een behoefte van het betreffende personeelslid direct verband 
houdend met de uit te voeren werkzaamheden.  

Cursussen gericht op persoonlijke belangstelling  
De nascholingsbehoefte komt vanuit het personeelslid zelf en richt zich op het eigen 
interessegebied, gekoppeld aan de schoolontwikkeling.  

Cursussen gericht op loopbaanplanning  
De nascholing is vooral toekomstgericht en kan betrekking hebben op het zoeken 
naar een baan buiten het onderwijs.  

Het is uiteindelijk aan de directie van de school om te bepalen of de gewenste scholing (en 
vergoeding daarvoor) in relatie staat tot de schoolontwikkeling.  
 
Aan het op te stellen nascholingsplan wordt een budget toegekend dat ingezet wordt voor de 
kosten van de scholing/cursus, de kosten van cursusmaterialen en de kosten van 
dienstreizen. Het lijkt verstandig een post onvoorziene scholing op te nemen (vaak wordt 
tijdens het schooljaar interessante nascholing aangeboden in de vorm van congressen, een 
cursusdag, workshops. Door de post onvoorzien kan hierop geanticipeerd worden).  
 
Als de noodzakelijke/gevraagde scholing het budget overschrijdt hanteren scholen de 
volgende criteria voor toekenning: 

1. Schoolbelang gaat voor individueel belang oftewel teamscholing gaat voor. 
2. Bij individuele aanvragen worden de volgende criteria in volgorde gehanteerd:

  
a) aanvragen in het kader van nieuwe ontwikkelingen binnen de school. 
b) aanvragen in het kader van een nieuwe taak binnen de school. 
c) aanvragen om redenen van loopbaanplanning. 
d) aanvragen uit persoonlijke interesse mede in het belang  van school. 

 
Nascholing in het kader van de re-integratie neemt een specifieke plaats in en wordt 
besproken en vastgesteld in overleg met betrokkene, de leidinggevende, de stafmedewerker 
Personeelszorg en de bedrijfsarts. De bekostiging van deze specifieke scholing wordt 
bovenschools gedekt.  
 
In de verschillende gespreksvormen die deel uitmaken van de gesprekkencyclus, komt de 
nascholing ter sprake. In het POP-gesprek en het functioneringsgesprek is dit wat 
nadrukkelijker dan in het beoordelingsgesprek.  

 
 

5.   Nascholing op kosten van het bovenschools budget zijn:  

 -managementopleiding directie / managementteam;  

 -oriëntatie op leiding geven[ABPO kweekvijver];  
 -scholing en ondersteuning IB-overleg; 
 -scholing [vertrouwens] contactpersonen;  
 -scholing bedrijfshulpverleners.  

 
 

6. Terugbetalingsregeling  

Als een nascholingsactiviteit meer dan € 500,- aan lesgeld kost (exclusief reis- en andere 
kosten) is de terugbetalingsregeling voor het totale bedrag aan kosten (naast lesgeld, 
eventuele materiaalkosten, ontvangen vergoeding reiskosten, e.d.) als volgt:  



 bij vertrek (stoppen met werken of een baan aanvaarden buiten de Stichting) binnen 
1 jaar na afronding wordt 100 % terugbetaald;  

 bij vertrek na 1 jaar na afronding wordt 50 % terugbetaald;  
 bij vertrek na 2 jaar (en meer) na afronding wordt niets meer verrekend.  

Als een nascholingsactiviteit meer dan € 3.000,- aan lesgeld kost (exclusief reis- en andere 
kosten is de terugbetalingsregeling voor het totale bedrag aan kosten (naast lesgeld, 
eventuele materiaalkosten, ontvangen vergoeding reiskosten, e.d.) als volgt:  

 bij vertrek (stoppen met werken of een baan aanvaarden buiten de Stichting) binnen 
1 jaar na afronding wordt 100 % terugbetaald;  

 bij vertrek na 1 jaar na afronding wordt 50 % terugbetaald;  
 bij vertrek na twee jaar na afronding wordt 25% terugbetaald;  
 bij vertrek na 3 jaar (en meer) na afronding wordt niets meer verrekend.  

 
In beginsel komen alle nascholingsactiviteiten hiervoor in aanmerking, met uitzondering van  
cursus [vertrouwens]contactpersonen; cursus bedrijfshulpverleners; de lerarenbeurs; de 
verplicht gestelde nascholingsactiviteiten, evenals cursussen die in totaal minder dan € 500,- 
kosten aan lesgeld.  
 
Bij het voortijdig verlaten van de cursus/opleiding wordt door de betrokken leidinggevende 
(directeur/bestuurder voor de cursussen die op bovenschools niveau bekostigd worden en de 
directeur van de school voor de cursussen die uit schoolmiddelen bekostigd worden) in 
overleg bekeken of terugbetaling van betaald lesgeld verlangd wordt. Dat is vooral 
afhankelijk van de reden waarom gestopt is. Bovenstaande houdt in dat eenieder die een 
cursus/opleiding gaat volgen die méér dan € 500,- aan lesgeld kost zich, schriftelijk akkoord 
verklaard met de terugbetalingsregeling. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het format in 
de bijlage. De wijze van terugbetaling wordt in overleg met betrokkenen vastgesteld.  
 
 

6. Invoering  

Bovenstaande treedt op 1 april 2012 in werking, na verkregen instemming van de 
personeels-geleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.  

 
 
 
Vaststellingsparagraaf  
Het document Nascholingsbeleid heeft de instemming van het personeelsdeel van de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.  
Voor akkoord d.d. 13 maart 2012 



Scholingscontract                              
 
 
Naam/voorletters m/v  
 
Straat  
 
Postcode/woonplaats  
 
School  
 
 
Cursusnaam  
 
Instituut  
 
 

Lesdagen/-tijden  Begindatum  

Cursusplaats  
 

Einddatum  

 
    

 
a. Cursuskosten (inschrijfgeld e.d.)  
Tentamen-/Examenkosten  
 
 
b. Reiskosten (openbaar vervoer/km)  
 
 
c. Leermiddelen  
 
 
d. afspraken over studiedagen (verlof)  
 

 
 
Ondergetekende gaat bovenstaande scholing volgen op kosten van de werkgever. 
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de terugbetalingsregeling zoals vastgelegd in 
het nascholingsplan van ABSA onder punt 6. 
 
Datum / plaats:      Datum/plaats: 
 
 
Naam personeelslid:      Naam leidinggevende: 
 
 
Handtekening:      Handtekening: 


