Notitie professionalisering
Academische leerkrachten Primair Onderwijs

Beste leden van de BAB,
Als academische leerkracht is het niet altijd vanzelfsprekend dat je je vaardigheden en kennis
vanuit de opleiding blijvend ontwikkelt als je eenmaal werkzaam bent op een basisschool. Om
jouw professionaliteit als academische leerkracht te waarborgen, is het van belang om je te
kunnen professionaliseren, aansluitend op jouw kennis en academische vaardigheden.
Conform artikel 9.5 van de cao PO1, voer jij jaarlijks met je werkgever een overleg over jouw
professionalisering. De kosten en het aantal studielasturen kun je vanuit jouw
professionaliseringsbudget en het recht van duurzame inzetbaarheid verantwoorden (artikel
8A.4 en artikel 9.7 van de cao PO). Je hebt (naar rato FTE) per jaar €500,- budget voor
persoonlijke bijscholing en 2 uur per week (= ongeveer 80 uur) om jezelf te professionaliseren.
Daarnaast heb je recht om 40 uur van je werktijd te besteden aan duurzame inzetbaarheid.
Idealiter leggen jullie vóór de zomervakantie samen de afspraken voor aankomend schooljaar
vast in een persoonlijk ontwikkelingsplan, bijvoorbeeld tijdens je functioneringsgesprek. In
dit persoonlijk ontwikkelingsplan maak je met je schoolleider afspraken over de scholing,
begeleiding en vergoeding van de door jou gekozen professionalisering. Achteraf leg jij als
leerkracht binnen de bestaande gesprekkencyclus verantwoording af over jouw individuele
professionalisering en de wijze waarop de uitgevoerde activiteiten daaraan hebben
bijgedragen.
Onderstaande notitie kun je gebruiken in het overleg met jouw schoolleider over deelname
aan de BAB Academy: een professionaliseringsprogramma dat gericht is op het waarborgen
en professionaliseren van jouw academische kennis en vaardigheden. Je ontvangt binnenkort
bericht als je je kunt inschrijven voor de drie kwartetten van de BAB Academy
Als je vragen hebt, dan kun je met ons contact opnemen.
Contact
Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB)
www.bab.nl
academy@bab.nl
06-45570084

COA PO 2018/2019. De nieuwe cao-tekst is nog niet online gezet. In het
onderhandelingsakkoord zijn nieuwe afspraken opgenomen.
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Deelname BAB Academy
De BAB Academy is speciaal ontwikkeld voor academische leerkrachten in het basisonderwijs.
Het is een uniek professionaliseringsprogramma met een aanbod op academisch niveau
gericht op het toepassen van deze academische kennis in de dagelijkse onderwijspraktijk op
school.
Waarom wil ik meedoen aan de BAB Academy?
Door deelname aan de BAB Academy kan ik mijn academische vaardigheden, kennis en
kwaliteiten blijven ontwikkelen. Ik kan met de kennis en inzichten uit het programma de brug
vormen tussen onderwijs en onderzoek. Zo kan ik een bijdrage leveren aan de ontwikkeling
en verbetering van het onderwijs bij ons op school.
Inhoud
Vanaf september 2020 wordt in drie kwartetten een aantal onderwerpen aangeboden. Een
kwartet bevat de volgende onderdelen (bijbehorend aantal uur studielast):
1. Een online hoorcollege door een spreker op hoog-academisch niveau (2 uur).
2. Verdiepende literatuur over het onderwerp (8 uur)
3. Een bijeenkomst waarin verbinding met de praktijk gelegd wordt (4 uur)
4. Een praktijkopdracht, waarmee ik mijn kennis en inzichten uit het kwartet toepas in
de eigen (school)context (8 uur)
Programma 2020/2021
• Kwartet 4 – De school als professionele leergemeenschap (sept – nov 2020):
Door: Prof. Wilfried Admiraal en Dr. Hanny Gijsman (Universiteit Leiden)
• Kwartet 5 – Verborgen verhalen van kinderen (dec – feb 2021):
Door: Prof. Monique Volman (Universiteit van Amsterdam
• Kwartet 6 – Curriculumontwikkeling (maart – mei 2021):
Door: Prof. Susan McKenney en Dr. Nienke Nieveen (Universiteit Twente) i.s.m. het SLO
Kosten en studielasturen
De kosten zijn €300,- (BAB-leden) en €350,- (niet-leden) ex. BTW. Alle kosten voor het
programma (bv. catering, materialen, toegang tot online omgeving) zijn hierbij in begrepen.
Per kwartet is de studielast ongeveer 22 uur.
De kosten en het aantal studielasturen kan ik vanuit mijn professionaliseringsbudget en –uren
en het recht op duurzame inzetbaarheid verantwoorden op basis van artikel 8A.4 en artikel
9.7 van de cao PO2. Ik heb (op voltijd basis) per jaar €500,- budget voor persoonlijke bijscholing
en 2 uur per week (= ongeveer 80 uur) om mijzelf te professionaliseren. Daarnaast kan ik 40
uur besteden aan duurzame inzetbaarheid.
Na afloop van het studiejaar ontvang ik een “Certificaat Academische Leerkracht” (CAL), met
daarop alle afgeronde kwartetten. Hiermee kan ik overeenkomstig artikel 9.7 lid 3 aantonen
dat ik mijn (academische) kennis en vaardigheden waarborg. De kennis en vaardigheden die
ik heb op gedaan deel ik graag met het hele team, zodat iedereen daar profijt van heeft.
Contact
Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB)
www.bab.nl
academy@bab.nl
06-45570084
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