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Datum  
Betreft Informatie Lerarenbeurs en Promotiebeurs 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Met deze brief attendeer ik u op de nieuwe aanvraagtermijn van de Lerarenbeurs 
voor het studiejaar 2012-2013. Deze loopt van 2 april tot en met 1 juni 2012. 
Tevens geef ik u informatie over belangrijke wijzigingen in de voorwaarden. 
Daarnaast vindt u informatie over de Promotiebeurs voor leraren.  
 
Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren een bachelor- of masteropleiding 
volgen om daarmee hun kwalificatieniveau te verhogen. De leraar ontvangt 
subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. De werkgever kan 
subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te 
stellen. Met enige trots kan ik melden dat tot op heden ruim 26.000 leraren 
gebruik hebben gemaakt van de Lerarenbeurs.  
 
Naast de Lerarenbeurs heb ik sinds 2011 ook een Promotiebeurs voor leraren 
ingesteld. Met deze beurs kunnen zij een promotieonderzoek doen met 
doorbetaling van loon. De werkgever krijgt subsidie om gedurende vier jaar de 
leraar voor maximaal 0,4 fte vrij te stellen. Met de Promotiebeurs wil ik de 
excellentie bevorderen van bevoegde leraren in het primair en voortgezet 
onderwijs en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Een groter aantal 
gepromoveerde leraren voor de klas verhoogt de kwaliteit van het onderwijs. 
Vorig jaar hebben 36 leraren een Promotiebeurs gekregen. De aanvraagtermijn 
voor de Promotiebeurs loopt dit jaar nog tot en met 27 maart.  
 
Wijzigingen Lerarenbeurs: 
 
Lerarenbeurs niet meer voor korte opleidingen 
Leraren kunnen via de Lerarenbeurs niet langer subsidie krijgen voor het volgen 
van een korte opleiding. Met sociale partners is overeengekomen dat de 
Lerarenbeurs in 2012 alleen nog wordt ingezet voor bachelor- en 
masteropleidingen ter verhoging van het kwalificatieniveau. Voor korte 
opleidingen kan door scholen het reguliere nascholingsbudget uit de lumpsum 
worden ingezet en het extra geld voor professionalisering van leraren dat vanaf 
2012 beschikbaar komt.  
 
Lerarenbeurs toegankelijk voor leraren met flexibel contract 
Leraren die werkzaam zijn bij één of meerdere onderwijsinstellingen via een 
dienstverband met een niet-onderwijswerkgever, kunnen nu ook gebruik maken 

Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 BJ  Den Haag 
www.rijksoverheid.nl 
  

Onze referentie 
377604 
  

 

Pagina 1 van 2 



 
 

 

  

 Pagina 2 van 2 
 

 
 

Datum 
 
 

Onze referentie 
377604  
 

 
 

van de Lerarenbeurs. Het betreft bijvoorbeeld tijdelijke krachten die in dienst zijn 
van een uitzendbureau of krachten die via een payrollconstructie worden ingezet 
of leraren die in dienst zijn van een invalpool die – in de vorm van een stichting - 
door meerdere scholen beheerd wordt.  
 
Opleidingen binnen de EU toegankelijk met de Lerarenbeurs 
De Lerarenbeurs mag nu ook ingezet worden voor het volgen van een bachelor- 
of masteropleiding binnen de EU. De opleiding dient wel van een gelijkwaardig 
niveau en eenzelfde kwaliteit te zijn als in Nederland. De Nuffic beoordeelt dit en 
adviseert DUO daarover.  
 
Voorrang  
Voor de Lerarenbeurs is in 2012 40 miljoen euro beschikbaar. Hiervan is 16 
miljoen euro bij voorrang bestemd voor leraren in het (voortgezet) speciaal 
onderwijs die met ontslag bedreigd worden als gevolg van de bezuinigingen op 
passend onderwijs1. Door een nieuwe studie te volgen vergroten zij hun kansen 
op de (onderwijs)arbeidsmarkt.  
 
Wijzigingen Promotiebeurs: 
 
Promotiebeurs nu ook voor leraren met kleinere aanstellingsomvang 
Vanaf 2012 hoeft een leraar geen minimale aanstellingsomvang meer te hebben 
van 0,8 fte om in aanmerking te kunnen komen voor een Promotiebeurs. De 
werkgever ontvangt subsidie om de promoverende leraar de helft van zijn 
werktijd vrij te stellen, ongeacht iemands aanstellingsomvang.  
 
Bijdrage onderzoeksonderwerp aan onderwijs 
Het promotieonderwerp is vrij. Bij de selectie wordt wel meegewogen hoe het 
voorgestelde onderzoek zal bijdragen aan het onderwijs van de leraar zelf of het 
onderwijs in den brede.  
 
Voor meer informatie: www.duo.nl (Lerarenbeurs) of www.nwo.nl/leraren  
(Promotiebeurs) 
 
Hoogachtend, 
 
de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
 
 
 
 
Halbe Zijlstra 
 

                                                
 
 
 
1 De aanvraagtermijn wordt dit jaar met twee weken verlengd om deze groep meer ruimte 
te geven een Lerarenbeurs aan te vragen. Zij weten vaak pas in mei of zij met ontslag 
bedreigd worden c.q. ontslagen worden.  
 


