
ARBEIDSVOORWAARDEN

Begeleidingstraject docenten

Benefits

Werktijden en vakantie 
Een volledige aanstelling (1,0 fte) geeft een jaartaak van 1659 uur en kan bestaan uit de volgende werk-
week modaliteiten: 36, 38 of 40 uur. 

Deze modaliteiten zijn bepalend voor het vakantierecht, waarbij een 36-urige werkweek recht geeft op 
219 uur vakantie, een 38-urige werkweek recht geeft op 323 uur vakantie en een 40-urige werkweek op 
428 uur vakantie. 
Een volledige (1,0 fte) aanstelling houdt dus in: een werkweek tussen de 36 en 40 uur. waarbij geldt: hoe 
meer uur, hoe meer vakantie.

Vakantiegeld en eindejaarsuitkering 
Iedere medewerker krijgt jaarlijks een vaste eindejaarsuitkering van 8,3% in december uitbetaald en in 
mei 8% vakantiegeld. 

Reiskosten
De reiskosten bedragen € 0,10 per km bij een maximum van 45 km per enkele reis. 

Vanaf 1 september 2020 betaalt HAS Hogeschool aan medewerkers een vergoeding voor woon-werkver-
keer per dag, namelijk voor de dagen dat je daadwerkelijk naar de HAS komt. 

HAS Hogeschool biedt startende docenten een uitstekend begeleidingstraject aan. Met name voor kandi-
daten zonder specifieke onderwijservaring en/of onderwijskundige opleiding. Tijdens je aanstellingsge-
sprek zal besproken worden of je deel gaat nemen aan het BKE (Basis Kwalificatie Examinering) traject, 
BDB (Basiskwalificatie Didactische bekwaamheid) traject of aan beiden trajecten.

Sporten 
Medewerkers van HAS Hogeschool kunnen op vertoon van hun medewerkerspas en een geldig identi-
teitsbewijs gebruik maken van een kortingsactie bij Sportiom. 
Klik hier voor meer informatie. 

Collectieve zorgverzekeringen
Maandelijks krijgt iedere medewerker van de HAS € 25 bruto naar rato van de taakomvang uitgekeerd als 
bijdrage aan de ziektekostenverzekering. 

Daarnaast heeft HAS Hogeschool met CZ en Zilveren Kruis/Achmea een collectief contract afgesloten.  
 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
HAS heeft een collectief contract afgesloten met Loyalis voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De 
arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft een collectiviteitskorting van 20%.  

Pensioenopbouw
Wanneer je in dienst bent bij HAS Hogeschool, bouw je pensioen op bij ABP (www.abp.nl).

https://www.sportiomfitness.nl/fitness/studenten-fitness/
https://www.cz.nl/zorgverzekering/premie-berekenen
https://secure.zilverenkruis.nl/PremieBerekenen
http://www.abp.nl

