Aanvraagformulier verlof/sparen duurzame inzetbaarheid
Gegevens werkgever
werkgever
naam school

Gegevens personeelslid
voorletters

naam*
adres
postcode

woonplaats

geboortedatum

werktijdfactor

*Gehuwde vrouwen svp meisjesnaam vermelden.

Datum ingang
1

Datum ingang :dd/mm/jjjj
Dit betreft een

nieuwe aanvraag
wijziging
beëindiging verlof
sparen uren duurzame inzetbaarheid

2

Gewenste opname verlof oudere werknemer
Aantal uren: basisbudget

Datum: dd/mm/jjjj

Datum: dd/mm/jjjj

bijzonder budget

overgangsrecht

3

Totaal

Ondertekening
Handtekening:

Akkoord directie
Handtekening:

1

De ingangsdatum is 1 augustus of de 1ste van de maand volgend op de maand waarin de leeftijd van 57 jaar wordt
bereikt.
2
Bijlage 1 moet bij sparen ook ingevuld worden.
3

Het overgangsrecht is alleen van toepassing op medewerkers die op 30 september 2014 BAPO verlof genoten.
OOG onderwijs en jeugd
Postbus 9853
Tel: 020-3033330
1006 AN Amsterdam
www.oog.nl
Bezoekadres: Postjesweg 175-I
E-mail: kantoor@oog.nl

Aanvraagformulier verlof/sparen duurzame inzetbaarheid
BIJLAGE 1: Sparen Duurzame Inzetbaarheid
Iedere werknemer heeft jaarlijks 40 uur te besteden aan Duurzame Inzetbaarheid. In overleg met de
werkgever kunnen de uren maximaal 3 jaar voor een afgesproken doel worden gespaard. Deze
spaarafspraak moet schriftelijk worden vastgelegd.
Startende leerkrachten (tot salarisschaal LA/LB 4) krijgen naast het budget van 40 uur, een bijzonder
budget toegekend van 40 uur. In totaal hebben startende leerkrachten dus 80 uur te besteden aan
Duurzame Inzetbaarheid. Het bijzondere budget kan worden ingezet voor het verlichten van de
werkdruk.
De oudere leerkracht (57+) heeft naast de 40 uur voor Duurzame Inzetbaarheid recht op een bijzonder
budget voor oudere werknemers van 130 uur. De oudere werknemer heeft dus in totaal 170 uur in te
zetten voor Duurzame Inzetbaarheid. Deze uren kunnen in het geval van de oudere leerkracht
omgezet worden in verlof. Er wordt dan over 130 uur een eigen bijdrage gevraagd van 50%.
Tevens mag dit budget gedurende 5 jaar gespaard worden voor een vooraf ingediend plan. Bij
opname van dit budget mag er niet meer dan 340 uur per jaar worden opgenomen.
Bij een deeltijdfactor gelden bovenstaande uren naar rato van de werktijdsfactor.
Gewenste uren sparen (maximaal 3 jaar en bij 57+ 5 jaar)
Aantal uren: basisbudget

bijzonder budget

Totaal

Opnameplan
Doel van het sparen:

Periode van opnemen: dd/mm/jjjj tot en met dd/mm/jjjj'
Aantal uren per week gedurende deze periode:

uur per week

Ondertekening

Datum: dd/mm/jjjj

Handtekening:

Datum: dd/mm/jjjj

Akkoord directie
Handtekening:
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