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Het Actieplan LeerKracht: werk in
uitvoering (1)
In april vorig jaar werd met de minister een akkoord bereikt over

zo de scholen een eind op weg te helpen.
Bij de toekenning van de extra faciliteiten in

extra investeringen oplopend tot 1 miljard euro in het onderwijs.
Inmiddels zijn deze plannen uitgewerkt in de CAO’s voor PO en VO.

het VO is er een onderscheid gemaakt tussen de Randstad (aangevuld met de zgn.
RPA-gebieden) en de overige regio’s. Er
gaan meer middelen naar de Randstad aan-
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rièrepatronen (in VO van 18 naar 12 stappen

doende functioneren vanaf 2009 (zo niet

naast 29% uit LD-functies (nu 17%).

en in PO van 18 naar 15 stappen) en het

dan schuift dit een jaar op) een bindingstoe-

Resteert voor in de Randstad voor de LB-

vergroten van het aandeel LC- en LD-

lage van €1000 in het VO en in het PO

functies, nu de standaardfunctie, 16% (nu

functies in het VO en LB- en LC- functies in
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odiek enz. Dit vindt plaats totdat de maximum inkorting van de schaal is bereikt, 12
stappen in het VO en 15 stappen in het PO.
Stel u zit op dit moment in schaal LB 12.
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