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VOORWOORD
Daar	sta	je	dan	als	kersverse,	startbekwame	leraar	voor	het	eerst	in	je	
nieuwe	school.	Wie	zijn	mijn	leerlingen?	Welk	programma	volgen	ze?	
Hoe	gaan	collega’s	hier	met	elkaar	om?	Hoe	ga	ik	mijn	plek	verwerven	in	
deze	school?	Hoe	ga	ik	me	komende	jaren	verder	ontwikkelen?	Niet	
zomaar	willekeurige	vragen	van	een	startende	leraar.	Immers,	uit	
onderzoek	blijkt	steeds	weer	hoe	belangrijk	het	is	dat	startende	leraren	
goed	worden	opgevangen	door	hun	naaste	collega’s,	begeleid	worden	
door	een	docentcoach	of	schoolopleider	en	dat	ze	een	schoolleiding	
treffen	die	actief	inzet	op	begeleiding.	Dit	is	niet	alleen	belangrijk	voor	
de	startende	leraar	en	de	school,	maar	zeker	ook	voor	het	onderwijs	dat	
starters	verzorgen	aan	hun	leerlingen.	Een	(startende)	leraar	die	goed	in	
zijn	vel	zit	en	plezier	heeft	in	zijn	werk,	straalt	dat	af	op	zijn	leerlingen	en	
collega’s.

Deze	begeleiding	van	drie	kanten	(collega’s,	docentcoach	en	
schoolleiding)	vormt	de	kern	van	het	landelijke	project	Begeleiding	
Startende	Leraren	(BSL)	zoals	dat	vijf	jaar	geleden	is	gestart.	Het	project	
besteedt	aandacht	aan	vier	thema’s:	werkdruk	en	leerzaam	werk,	
schoolcultuur	en	enculturatie,	coaching	en	begeleiding,	en	
kwaliteitszorg.	Gedurende	het	project	zijn	startende	leraren,	begeleiders	
en	schoolleiding	intensief	gevolgd.	Er	is	nagegaan	in	hoeverre	het	
scholen	lukt	hun	schoolspecifieke	inductieplannen	in	de	praktijk	te	
brengen,	wat	daarbij	bevorderend	en	belemmerend	werkt	en	welke	
lessen	daaruit	te	trekken	zijn	voor	nu	en	in	de	toekomst.	
De	geleerde	lessen	staan	centraal	in	deze	brochure.	Daarbij	is	het	
evident	dat	BSL	mensenwerk	is.	Alleen	al	in	regio	Oost	hebben	608	

starters	op	80	locaties	van	27	vo-scholen	aan	het	onderzoek	
deelgenomen	en	waren	86	schoolopleiders,	docentcoaches,	vakcoaches	
en	personeelsfunctionarissen	actief.	Een	belangrijke	les,	die	gelukkig	
steeds	meer	navolging	krijgt,	is	dat	begeleiding	van	startende	leraren	
een	gezamenlijke	verantwoordelijkheid	is	van	scholen	en	
lerarenopleidingen.	Het	helpt	wanneer	BSL-trajecten	zijn	ingebed	in	
partnerschappen	(opleidingsscholen,	samen	opleiden)	die	zich	
verantwoordelijk	voelen	voor	leraren	vanaf	de	initiële	lerarenopleiding,	
via	de	inductieperiode,	naar	verdere	ontwikkelingsmogelijkheden	van	
ervaren docenten. 

We	danken	OCW	voor	de	financiering	die	beschikbaar	is	gesteld	voor	de	
begeleiding	van	startende	leraren.	En	we	bedanken	alle	leraren,	
begeleiders	en	schoolleiders	die	hun	initiatief	kracht	hebben	bijgezet	en	
hebben	bijgedragen	aan	het	onderzoek.	De	begeleiding	van	startende	
leraren	vraagt	ook	de	komende	jaren	om	verdere	ontwikkeling	en	
duurzame	verankering.	Het	is	daarom	van	belang	dat	de	begeleiding	van	
starters	onderdeel	is	van	de	taken	van	de	landelijke	werkgroep	‘Samen	
opleiden’	en	onderwerp	blijft	in	de	gesprekken	met	OCW.

We	wensen	alle	leraren	een	vliegende	start	toe	in	een	omgeving	die	hen	
een	warm	hart	toedraagt.	

Dr.	Nienke	Nieveen
Directeur	lerarenopleidingen	Universiteit	Twente1 
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INLEIDING
Sinds	de	start	van	het	project	Begeleiding	Startende	Leraren	(BSL)	in	
2013	is	hard	gewerkt	aan	een	goede	begeleiding	van	startende	docenten.	
Aanleiding	hiervoor	was	onderzoek	van	onder	meer	de	Rijksuniversiteit	
Groningen,	waaruit	bleek	dat	de	groei	van	startende	leraren	door	goede	
begeleiding	in	de	eerste	drie	jaar	van	hun	loopbaan	significant	versneld	
kon	worden.		

Een	groep	enthousiaste	scholen,	Universiteit	Twente	en	Windesheim	
hebben	de	inzichten	uit	het	onderzoek	vertaald	naar	concrete	plannen	en	
deze	vastgelegd	in	een	Generiek	Inductiearrangement1.	Dit	document	
diende	als	basis	voor	alle	andere	scholen	in	de	regio	om	hun	
schoolspecifieke	begeleidingstrajecten	vorm	te	geven.	

Daarnaast	hebben	schoolopleiders,	docentcoaches	en	teamleiders	het	
ICALT	observatie-instrument	voor	lesobservaties	leren	gebruiken.	
Rijksuniversiteit	Groningen	heeft	met	behulp	van	de	ICALT	scores	de	
ontwikkeling	van	starters	gevolgd	en	daarmee	onderzoek	naar	de	effecten	
van	de	aangeboden	ondersteuning	kunnen	doen.	Hun	bevindingen	zijn	te	
vinden	in	een	groot	aantal	publicaties,	een	indruk	hiervan	vindt	u	in	het	
volgende	hoofdstuk.	

Ook	hebben	we	in	regio	Oost	een	impuls	gegeven	aan	het	gebruik	van	
videobeelden	bij	de	begeleiding	van	startende	docenten.	Veel	
schoolopleiders	en	coaches	hebben	in	een	door	Windesheim	ontwikkelde	
cursus	geleerd	hoe	ze	videobeelden	kunnen	maken	en	analyseren.	Op	de	
Universiteit	Twente	loopt	onderzoek	naar	de	effecten	van	
videofeedbackcoaching;	wij	verwachten	de	volgende	jaren	nog	
interessante	inzichten	over	hoe	videofeedbackcoaching	goed	vorm	
gegeven	kan	worden.	Verder	werden	Lesson	Study-teams	ondersteund,	
omdat	onderzoek2	positieve	effecten	laat	zien	op	de	groei	van	alle	leden	
van	een	Lesson	Study-team,	zowel	op	starters	als	ervaren	collega’s.	

De	laatste	periode	van	dit	project	hebben	we	gebruikt	om	alle

deelnemende	scholen	te	bezoeken	en	te	kijken	hoe	de	implementatie	van	
hun	plannen	vorm	heeft	gekregen.	Vanuit	een	rol	als	kritische	vriend	
hebben	we	audits	georganiseerd	en	daarbij	schoolopleiders,	coaches,	
startende	docenten	en	schoolleiders	gesproken.	We	hebben	hiervan	
verslag gedaan en aanbevelingen aan de scholen gegeven. 
Met	deze	brochure	willen	we	iets	terugdoen	voor	al	die	scholen	door	onze	
inzichten	van	de	schoolbezoeken	met	u	te	delen;	dit	vindt	u	in	het	vierde	
hoofdstuk.	

Er	is	veel	werk	verzet,	maar	we	zijn	er	nog	niet	helemaal.	Met	name	de	
structurele	verduurzaming	en	borging	van	de	begeleiding	van	startende	
leraren	blijft	kwetsbaar.	Als	projectteam	willen	we	graag	vooruit	kijken	
naar	hoe	dit	er	in	de	toekomst	uit	zou	kunnen	zien.	Daarom	hebben	we	in	
het	vijfde	hoofdstuk	een	toekomstvisie	geschetst.	Deze	is	gebaseerd	op	
veelvuldige	gesprekken	met	collega’s	uit	diverse	geledingen	van	de	
scholen	waarmee	we	samenwerken,	en	op	onze	eigen	observaties	en	
inzichten.	

De	begeleiding	van	startende	leraren	zal	volgens	onze	visie	een	integraal	
onderdeel	moeten	gaan	vormen	van	de	schoolcultuur.	Dit	stelt	eisen	aan	
de	visie	van	de	school	en	de	organisatie	binnen	de	school	en	daarbuiten.	
Ook	moet	er	een	goed	programma	komen	waarbij	de	begeleiding	van	
startende	docenten	ingebed	is	in	een	doorlopende	leerlijn:	van	docent	in	
opleiding	naar	ervaren	docent	en	expert.	Tenslotte	moet	de	kwaliteitszorg	
op	orde	zijn.

We	hopen	dat	deze	brochure	kan	dienen	als	inspiratiebron	voor	het	
vervolgen	van	de	ingezette	weg	en	als	stimulans	om	als	
lerarenopleidingen	en	scholen	gezamenlijk	te	blijven	investeren	in	een	
goede begeleiding van startende docenten. 

Namens	het	projectteam,	
Dr.	Ingrid	Breymann,	projectleider	BSL	Oost
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¹ https://begeleidingstartendelerarenblog.files.wordpress.com/2016/11/2016-gia-versie-2.pdf
2 Vollaard, J., Vissers, R. & Van der Wolk, W. (Eds.) (2019). We zijn begonnen! Begeleiding startende leraren 2013-2019. 

INLEIDING
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OPBRENGSTEN VAN HET 
LANDELIJKE ONDERZOEK 
Tijdens	het	BSL-project	heeft	de	Rijksuniversiteit	Groningen	de	effecten	
van	de	begeleiding	van	startende	leraren	op	hun	pedagogisch-didactisch	
handelen	onderzocht.	Alle	scholen	in	het	onderzoek	hebben	in	een	
periode	van	drie	jaar	vier	keer	een	lesobservatie	afgenomen	bij	hun	
starters	met	het	International	Comparative	Analysis	of	Learning	and	
Teaching	(ICALT)	observatie-instrument	(in	totaal	ruim	3000	docenten!).	
Ook	hebben	ze	de	leerlingperceptie	gemeten	door	middel	van	
leerlingvragenlijsten.	Daarmee	werd	de	ontwikkeling	van	het	
pedagogisch-didactisch	handelen	van	de	starters	in	kaart	gebracht.	
Verder	werden	de	starters	jaarlijks	gevraagd	naar	de	specifieke	
begeleidingsmaatregelen	die	op	hun	scholen	werden	aangeboden.	

Hieronder	geven	we	een	indruk	van	de	resultaten	van	het	onderzoek3. 

Opbrengsten
• 	 Bij	de	eerste	meting	scoren	docenten	gemiddeld	genomen	nog	niet	

voldoende	op	het	afstemmen	op	verschillen	en	het	aanleren	van	
leerstrategieën;	wel	scoren	ze	voldoende	op	het	creëren	van	een	
veilig	leerklimaat,	klassenmanagement,	heldere	en	duidelijke	
instructies	en	activerende	didactiek.

• 	 Een	deel	van	de	docenten	heeft	bij	de	eerste	meting	een	lagere	
score	dan	men	zou	verwachten	van	een	beginnende	docent.

• 	 Deze	groep,	met	een	laag	startvaardigheidsniveau,	laat	in	drie	jaar	
onderzoek	de	grootste	vooruitgang	zien.	

• 	 Docenten	met	een	laag	startvaardigheidsniveau	ontvangen	volgens	
het	onderzoek	gedurende	hun	eerste	drie	jaren	meer	
begeleidingsaanbod	dan	docenten	met	een	hoog	startniveau.

• 	 Docenten	met	een	hoog	startniveau	maken	gemiddeld	in	drie	jaar	
tijd	de	minste	vorderingen.	

• 	 Voor	de	vorderingen	van	beginnende	docenten	zijn	geen	verschillen	
gevonden	tussen	beginnende	docenten	werkzaam	op	
opleidingsscholen	of	niet-opleidingsscholen;	en	ook	geen	
significante	verschillen	tussen	mannen	en	vrouwen.

• 	 De	eerstegraads	docenten	scoren	bij	de	start	lager	dan	de	tweede-
graads	docenten,	en	bereiken	na	de	drie	beginjaren	hetzelfde	
niveau.	

• 	 Startende	oudere	docenten	ontvangen	minder	begeleiding.
• 	 Op	grote	scholen	(met	meer	leerlingen	en	vestigingen)	wordt	

minder	begeleidingsaanbod	ervaren,	net	als	op	scholen	waar	meer	
startende	docenten	werken.

De	resultaten	lijken	erop	te	wijzen	dat	er	op	de	onderzochte	scholen	wordt	
gewerkt	met	maatwerk	in	de	begeleiding,	waardoor	docenten	met	een	
lager	startniveau	meer	begeleiding	krijgen	en	grotere	vorderingen	maken.	

Meer	weten?	Lees	het	volledige	artikel	in	de	landelijke	publicatie	of	lees	
binnenkort	het	artikel	in	Pedagogische	Studiën4.
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OPBRENGSTEN VAN HET 
LANDELIJKE ONDERZOEK 

3 Helms-Lorenz, M., Van der Pers, M. & Lugthart, E. (2019). Vers van de pers: onderzoek naar de effecten van de begeleiding van startende leraren. In: Vollaard, 
J., Vissers, R. en Van der Wolk, W. (Eds.) (2019). We zijn begonnen! Begeleiding startende leraren 2013-2019. 
4 Helms-Lorenz, M., van der Pers, M., Maulana, R., van der Lans, R., Moorer, P., & Hoorn-Flens, P. (2019). Opschaling van inductie en het pedagogisch-didactisch 
handelen van beginnende docenten in het voortgezet onderwijs. Pedagogische Studiën.
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5  European Commission (2010). Developing Coherent and System-Wide Induction Programmes for Beginning Teachers – A Handbook for decision makers. Brussels: 
European Commission.
6  Kessels, C. (2010). The influence of induction programs on beginning teachers’ well-being and professional development. Leiden University Graduate School of Teaching 
(ICLON), Leiden University. 
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EEN KIJKJE IN DE KEUKEN 
INLEIDING
Door	op	bezoek	te	gaan	bij	de	scholen	die	aan	het	project	Begeleiding	
Startende	Leraren	in	regio	Oost	deelnemen	hebben	we	een	beeld	
gekregen	van	hun	inductieactiviteiten:	hoe	zij	de	begeleiding	van	
startende	leraren	vorm	hadden	gegeven,	hoe	de	uitvoering	verliep	en	hoe	
de	betrokkenen	ertegen	aankeken.	In	gesprekken	met	schoolopleiders/
coaches,	starters	en	management	hebben	we	de	vier	thema’s	besproken:	
werkdruk	en	leerzaam	werk,	schoolcultuur	en	enculturatie,	coaching	en	
begeleiding,	en	kwaliteitszorg.	
In	de	volgende	paragrafen	lopen	we	deze	thema’s	langs	en	rapporteren	
onze	bevindingen.	

WERKDRUK	EN	LEERZAAM	WERK
De	Europese	Commissie	(2010)5	geeft	in	onderzoek	aan	dat	het	
verminderen	van	het	takenpakket	een	effectieve	aanpassing	is	voor	de	
startende	docent.	Ook	Kessels	(2010)6	noemt	het	wenselijk	dat	startende	
docenten	een	minder	zware	taakbelasting	krijgen	dan	de	meer	ervaren	
docenten. 
In	de	cao	van	het	voortgezet	onderwijs	(2014-2015)	is	dit	ook	vastgelegd.	
Hierin	staat	dat	startende	docenten	tijdens	het	eerste	jaar	een	reductie	
van	lesgevende	taken	krijgen	van	20%	en	in	het	tweede	jaar	van	10%.

Scholen	besteden	aandacht	aan	werkdruk	en	leerzaam	werk,	toch	valt	er	
nog	meer	winst	te	behalen.	Scholen	in	regio	Oost	passen	de	
lestaakreductie	vanuit	de	cao	over	het	algemeen	toe.	4 

JUMPSTART    |    9
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Soms	krijgen	starters	echter	meer	geld	in	plaats	van	lestaakreductie	
omdat	nog	uren	verdeeld	moeten	worden	en/of	een	starter	graag	meer	
wil	verdienen.	Dit	komt	vaker	voor	bij	starters	die	parttime	werken.	Op	
enkele	scholen	zijn	startende	docenten	niet	op	de	hoogte	van	de	in	de	
cao	vastgelegde	lestaakreductie;	zij	zouden	bij	binnenkomst	graag	(meer)	
informatie	ontvangen	over	hun	rechtspositie	en	contractuele	regelingen.

Roostertechnische aspecten spelen	een	grote	rol	bij	het	
stressniveau	dat	starters	ervaren.	Sommige	scholen	houden	bewust	
rekening	met	starters	door	lesuren	zoveel	mogelijk	achter	elkaar	in	te	
plannen	en	zo	min	mogelijk	invaluren,	pauzediensten,	en	wisselingen	
tussen	schoollocaties.	Startende	leraren	hebben	zelden	een	vast	lokaal.	
Ze	begrijpen	dat	fulltime	werkende	docenten	vaker	een	vast	lokaal	
krijgen.	Bij	enkele	scholen	lijken	langer	zittende	docenten	de	betere	
lokalen	te	krijgen;	dit	is	echter	eerder	uitzondering	dan	regel.	Op	
meerdere	scholen	komen	vast	ingeplande	intervisiemomenten	onder	druk	
te	staan	omdat	er	vergaderingen	overheen	worden	geroosterd.	
Op	scholen	waar	BSL	door	alle	geledingen	wordt	gedragen	lijken	
problemen	met	de	roostering	minder	voor	te	komen,	wellicht	omdat	
schoolopleiders	en	teamleiders	meer	op	een	lijn	liggen.	

Scholen	zijn	zich	ervan	bewust	dat	starters	bij	de	verdeling van 
klassen	niet	de	moeilijkste	klassen	zouden	moeten	krijgen.	In	de	
praktijk	lijkt	dit	nogal	lastig	te	realiseren	maar	kunnen	problemen	die	
ontstaan	vaak	gezamenlijk	opgelost	worden.		

Op	bijna	alle	scholen	krijgen	starters	wel	eens	mentoraat, ook	al	
wordt	dat	in	de	literatuur	ten	zeerste	afgeraden.	Soms	kan	het	niet	
anders	of	durft	een	startende	docent	niet	te	weigeren,	soms	ziet	degene	
het	juist	als	een	leuk	extraatje.	Veel	scholen	proberen	dit	tot	een	
minimum	te	beperken	of	starters	een	duomentoraat	te	geven.	

Starters	ervaren	de	druk	van	het	mentoraat	verschillend;	sommigen	
vinden	het	leuk	en	leerzaam,	voor	anderen	is	het	bijna	een	extra	vak,	dat	
veel	tijd	en	inzet	kost.	Opvallend	is	dat	docenten	regelmatig	al	mentoraat	
krijgen	zonder	voorafgaande	scholing.	Vooraf	geschoolde	starters	voelen	
zich	prettiger	bij	het	mentoraat	en	hebben	het	gevoel	de	leerlingen	
meer	te	kunnen	bieden.

Een	aantal	scholen	gaven	aan	door	deelname	aan	een	accreditatietraject	
meer	oog	te	hebben	gekregen	voor	de	werkdruk	van	hun	starters.	

S
SCHOOLCULTUUR	EN	
ENCULTURATIE
Kessels	(2010)7	benoemt	het	belang	van	ondersteuning	op	het	gebied	van	
socialisatie	binnen	de	schoolcultuur	van	de	startende	docent.	Onderdelen	
hiervan	kunnen	de	schoolregels	en	de	missie	van	de	school	zijn.	

Enculturatie	is	bij	de	scholen	in	regio	Oost	van	alle	vier	onderwerpen	het	
beste geregeld. 

Alle	door	ons	bezochte	scholen	beginnen	het	schooljaar	met	een	
introductiebijeenkomst	voor	nieuwe	collega’s.	Op	de	meeste	
scholen	bestaat	dit	minimaal	uit	een	rondleiding,	kennismaken	met	het	
team	en	informatie	over	praktische	zaken	zoals	tags	en	laptops.	Een	
aantal	scholen	vult	dit	aan	met	gesprekken	over	leerlingen	en	materialen,	
wat	starters	erg	prettig	vinden.	Of	met	uitgebreidere	kennismakings-
activiteiten zoals	een	gezamenlijke	maaltijd,	een	jaarlijkse	sportdag	
of	een	fietstocht	waarbij	de	starters	het	team	kunnen	leren	kennen.	
Veel scholen hebben een informatiemap of	-boekje	voor	hun	
nieuwe	docenten.	Starters	stellen	dit	zeer	op	prijs	en	missen	het	als	het	
er	niet	is.	Eén	school	ontwierp	zelfs	een	“FAQ	voor	docenten”	in	
samenwerking	met	starters	van	eerdere	jaren.	

Een	aantal	scholen	geeft	starters	een buddy als	vast	aanspreekpunt.	
Starters	vinden	dit	erg	positief	en	voelen	zich	dan	vrijer	om	vragen	te	
stellen.

Technische randvoorwaarden	zijn	bij	veel	scholen	knelpunten	
maar	vallen	buiten	hun	invloed	omdat	dit	over	het	algemeen	
bovenschools wordt geregeld.  
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7 Kessels, C. (2010). The influence of induction programs on beginning teachers’ well-being and professional 
development. Leiden University Graduate School of Teaching (ICLON), Leiden University.
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De interne communicatie loopt	niet	altijd	even	soepel.	Zo	wordt	
tijdens	de	introductie	slechts	op	sommige	scholen	informatie	over	het	
begeleidingstraject	verstrekt	terwijl	schoolopleiders	deze	informatie	juist	
belangrijk	vinden	zodat	nieuwe	docenten	meteen	weten	waarop	ze	
kunnen	rekenen.	

 
COACHING	EN	BEGELEIDING
De pedagogisch-didactische vaardigheden van startende docenten 
liggen	op	een	lager	niveau	dan	die	van	de	al	meer	ervaren	docenten.	Dit	
gegeven	draagt	bij	aan	het	afnemen	van	het	zelfvertrouwen	van	
startende	docenten	(Helms-Lorenz,	Slof	en	Van	de	Grift,	2013)8. De 
docenten	in	het	voortgezet	onderwijs	geven	aan	dat	de	voorbereiding	in	
de	eerste	jaren	veel	tijd	vraagt.	De	uitvoering	van	de	les	wordt	als	
moeilijk	ervaren	doordat	zij	vanaf	het	begin	alle	aspecten	in	de	vingers	
moeten	hebben.	Orde	houden,	het	motiveren	van	leerlingen	en	de	
geringe	faciliteiten,	zoals	het	ontbreken	van	een	eigen	lokaal,	zorgen	er	
mede	voor	dat	90%	van	de	onderzochte	docenten	aangeeft	dat	er	
problemen	waren	in	het	primaire	proces.

Coaching	en	begeleiding	vormt	bij	de	meeste	scholen	de	kern	van	hun	
inductietraject.

Lesbezoeken	horen	bij	alle	door	ons	bezochte	scholen	
vanzelfsprekend	tot	de	begeleiding	van	starters.	Ongeveer	een	derde	van	
de	scholen	maakt	ook	gebruik	van videofeedback of	
beeldcoaching.	Er	zijn	grote	verschillen	in	de	frequentie	van	lesbezoeken	
(tussen	1	en	5	per	jaar),	het	doel	(door	schoolopleiders	of	teamleiders	of	
beide,	met	als	doel	begeleiding	en/of	beoordeling)	en	de	kwaliteit	van	
de	ontvangen	feedback.	De	scheiding	tussen	beoordeling	en	begeleiding	
is	op	sommige	scholen	erg	duidelijk	en	op	andere	scholen	niet	
transparant.	Op	een	klein	aantal	scholen	worden	ook	collegiale	
lesbezoeken	gedaan,	wat	erg	goed	bevalt.	Eén	school	vertelde	over	

observaties	gericht	op	thematische	onderwerpen,	zoals	differentiëren	en	
formatief	toetsen.	

Binnen	het	BSL-project	wordt	het	ICALT observatie-instrument 
gebruikt	in	het	kader	van	het	onderzoek	van	de	RUG.	Enkele	scholen	
hebben	besloten	om	ICALT	schoolbreed	in	te	zetten	voor	observaties	en	
de	beoordeling	van	stagiaires.	Deze	scholen	waarderen	het	instrument	
omdat	het	duidelijke	criteria	geeft	om	naar	een	docent	te	kijken.	Andere	
scholen	vinden	ICALT	te	omvangrijk	of	minder	geschikt	(met	name	
vmbo-scholen)	en	geven	daarom	de	voorkeur	aan	een	of	meerdere	
andere	observatie-instrumenten	zoals	de	Keiwijzer	of	de	Vijf	rollen	van	
de	docent.	Een	klein	aantal	scholen	gebruikt	onderdelen	van	ICALT	of	
heeft	op	basis	van	ICALT	een	eigen	kijkwijzer	ontwikkeld.	

Op	nagenoeg	alle	scholen	krijgen	starters coaching door een 
docentcoach	en/of	schoolopleider.	Op	ongeveer	een	kwart	van	de	
scholen	hebben	zij	ook	een	vakcoach	voor	vakinhoudelijke	begeleiding.	
De	frequentie	van	coachinggesprekken	varieert	sterk;	van	vaste,	
zeswekelijks	ingeplande	gesprekken,	tot	volledig	vraaggestuurd	aanbod	
waarbij	de	starter	zelf	om	een	gesprek	bij	de	docentcoach	moet	vragen.	
Starters	geven	aan	behoefte	te	hebben	aan	regelmatige	gesprekken,	en	
met	afnemende	frequentie	naarmate	ze	langer	op	school	zijn.	Sommige	
scholen	doen	dit	al	door	coaching	in	het	eerste	jaar	vast	in	te	plannen	
en	in	de	jaren	daarna	maatwerk	aan	te	bieden.	Een	aantal	scholen	biedt	
coaching	alleen	in	het	eerste	jaar,	vaak	omdat	er	niet	meer	
begeleidingsuren	zijn.	

Alle	bezochte	scholen	bieden	een	vorm	van intervisie aan. Meestal 
zijn	dit	6	à	8	intervisiebijeenkomsten	voor	eerstejaars	starters	en	de	
volgende	jaren	met	teruglopende	frequentie.	Er	blijken	veel	problemen	
te	zijn	bij	de	roostering	en	de	aanwezigheid,	waardoor	er	vaak	groepen	
uitvallen	en	bij	sommige	scholen	maar	één	intervisiebijeenkomst	per	jaar	
plaats	vindt.	Op	veel	scholen	worden	regelmatig	vergaderingen	over	
intervisiebijeenkomsten	heen	geroosterd,	wat	ook	iets	zegt	over	de	
cultuur	in	het	management	ten	aanzien	van	intervisie.	Een	aantal	

8 Helms-Lorenz, M., Slof, B., & van de Grift, W. (2013). First year effects of induction arrangements on beginning teachers’ psychological processes. 
European Journal of Psychology of Education, 28(4), 1265-1287. 
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scholen	lost	dit	op	door	gezamenlijke	intervisiegroepen	voor	alle	locaties	
aan	te	bieden	en	deelname	niet	verplicht	te	stellen.	Ook	maken	sommige	
scholen	er	een	gezellige	middag	van	met	gesprekken	en	eten.	

Praktisch	alle	scholen	bieden	voor	starters	een	aantal	jaarlijkse	scholings-	
of	themabijeenkomsten aan.	Soms	staan	de	onderwerpen	vast,	
bijv.	de	zorgstructuur,	het	mentoraat,	toetsen,	ICT	in	de	klas,	soms	
worden	starters	naar	hun	behoeften	gevraagd.	Scholen	worstelen	met	de	
vraag	hoe	ze	themabijeenkomsten	voldoende	toegevoegde	waarde	
kunnen	geven	ten	opzichte	van	de	initiële	opleiding.	

Enkele	scholen	bevorderen	de	ontwikkeling	van	hun	docenten	met 
innovatieve methodieken,	bijvoorbeeld	in	de	vorm	van	
ontwikkelteams,	gezamenlijk	onderzoek	naar	onderwijsvernieuwing,	
professionele	leergemeenschappen	op	verschillende	onderwerpen,	
lesson	study	teams	of	co-teaching.	Eén	school	benoemde	dat	hun	
nieuwe	gebouw	is	ontworpen	met	meerdere	samenwerkingsruimtes,	
zodat	docenten	naast	de	docentenkamer	altijd	een	plek	hebben	om	
rustig	samen	ergens	aan	te	kunnen	werken.	

De rol van schoolopleider is	nog	niet	sterk	verankerd	in	het	
functiegebouw	van	de	scholen.	Zo	wordt	hun	rol	als	schoolopleider	
zelden	meegenomen	tijdens	een	beoordelingsgesprek	terwijl	velen	hier	
juist	behoefte	aan	hebben.	Ook		zouden	zij	graag	met	het	management	in	
gesprek	gaan	over	hun	scholing.	Vaak	regelen	zij	scholing	zelf.	Slechts	op	
enkele	scholen	ontwikkelen	management	en	schoolopleiders	samen	een	
visie	op	de	begeleiding	en	maken	zij	afspraken	over	scholing.	Ook	worden	
er	regelmatig	nieuwe	collega’s	bij	de	begeleiding	van	starters	betrokken	
waardoor	begeleidingstaken	ook	na	vertrek	van	een	docentcoach	door	
kunnen	gaan.		

De facilitering van schoolopleiders is verschillend geregeld. 
Voor	een	deel	van	de	scholen	is	de	omvang	van	de	begeleidingsuren	
vastgelegd	in	het	IPB.	Schoolopleiders	geven	regelmatig	aan	behoefte	te	
hebben	aan	meer	uren;	het	management	heeft	niet	altijd	een	realistisch	
beeld	van	de	tijd	die	in	de	begeleiding	zit.	Ook	vinden	schoolopleiders	de	
verhoudingen	soms	scheef	doordat	meer	begeleidingsuren	beschikbaar	
zijn	voor	studenten	dan	voor	starters,	of	doordat	begeleiding	van	starters	

wordt	gelijkgesteld	aan	die	van	zittende	docenten.	

Verder	noemen	schoolopleiders	als	knelpunt	dat	zij	niet	altijd	op	tijd	
geïnformeerd	worden	over	aankomende	nieuwe	docenten	en	dan	de	
begeleiding	niet	direct	goed	kunnen	inzetten.		

 
KWALITEITSZORG
Het	is	van	belang	om	een	goed	werkend	systeem	van	kwaliteitszorg	te	
hebben.	Hiermee	kan	voorkomen	worden	dat	het	schoolspecifieke	
inductiearrangement	een	papieren	tijger	wordt	en	niet	meer	aansluit	bij	
de	behoeftes	van	school	en	startende	docenten.	Kwaliteitszorg	vindt	
plaats	op	twee	niveaus:	de	begeleiding	van	de	individuele	starter	én	de	
evaluatie	van	het	inductiearrangement	in	het	algemeen,	voor	alle	
starters.

Kwaliteitszorg	op	het	gebied	van	de	begeleiding	van	starters	staat	op	de	
meeste	scholen	nog	in	de	kinderschoenen.	Op	bijna	geen	enkele	school	
die	is	bezocht,	wordt	de	PDCA-cyclus	volledig	afgemaakt.	De	meeste	
scholen	zijn	minimaal	jaarlijks	bezig	met	de	evaluatie	van	de	begeleiding	
van	hun	startende	leraren	maar	de	structurele	inbedding	is	relatief	zwak.	

De	meeste	scholen	binnen	het	BSL-project	stellen	nog	geen	
kwaliteitsdoelen, zoals	bijvoorbeeld	op	het	gebied	van	de	
tevredenheid	van	starters	of	hun	werkgedrag.	Wel	stellen	een	aantal	
scholen	al	doelen	op	het	gebied	van	de	inrichting	en	ontwikkeling	van	de	
begeleiding,	zoals	het	deelnemen	aan	scholing	en	het	ontwikkelen	van	
materialen	door	schoolopleiders	en	coaches.	

Ongeveer	twee	derde	van	de	scholen	houdt	informele	gesprekken	met	
haar	starters	over	de	begeleiding,	meestal	door	de	schoolopleiders,	soms	
ook	door	het	management.	Ook	krijgen	starters	regelmatig	
evaluatieformulieren	uitgereikt	na	intervisie-	of	scholingsmomenten	en	
wordt	op	een	aantal	scholen	een	jaarlijkse	enquête	afgenomen	over	de	
tevredenheid van starters en wensen voor de begeleiding. Op scholen 
waar	dit	gebeurt	vinden	starters	het	prettig	dat	zij	hun	mening	kunnen	
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geven. Analyse en	terugkoppeling	van	de	verzamelde	gegevens	
gebeurt	nog	weinig.	

De	meeste	scholen evalueren hun begeleidingstraject 
jaarlijks	met	schoolopleiders	of	docentcoaches	en	soms	met	het	
management.	Een	klein	aantal	scholen	heeft	door	het	jaar	heen	vaste	
evaluatiemomenten	voor	de	begeleiding.	Op	sommige	scholen	gebeurt	
dit	locatie-overstijgend	met	schoolopleiders,	op	andere	scholen	per	
locatie	met	schoolopleiders	en	management.		

TOT SLOT
In	alle	gesprekken	met	beginnende	docenten,	schoolopleiders	en	
docentcoaches,	teamleiders	en	schooldirecties	hebben	we	gemerkt	dat	
de	begeleiding	van	starters	ondanks	alle	verschillen	wordt	gekenmerkt	
door	de	overtuiging	dat	een	starter	de	tijd	en	de	mogelijkheden	moet	
krijgen	om	zichzelf	optimaal	te	kunnen	ontwikkelen.	
Begeleiding	vindt	nog	met	name	in	het	eerste	jaar	plaats;	in	het	tweede	
en	derde	jaar	wordt	veel	minder	aangeboden.	Veel	scholen	willen	de	stap	
naar	meer	maatwerk	zetten.	Dit	lijkt	ons	een	mooie	ontwikkeling,	mits	
starters	als	eigen	doelgroep	gedurende	drie	jaar	in	beeld	blijven	en	
maatwerk	niet	leidt	tot	vrijblijvendheid.	

Het	management	heeft	hierin	een	belangrijke	rol	voor	wat	betreft	de	
blijvende	aandacht	voor	het	onderwerp,	een	schoolcultuur	waarbij	
rekening	gehouden	wordt	met	behoeften	van	starters,	bij	het	toekennen	
van	begeleidingsuren	en	de	professionalisering	van	starters	en	
begeleiders.	Zij	kunnen	op	dit	gebied	een	enorm	verschil	maken.

In	de	komende	jaren	zullen	veel	scholen	te	maken	krijgen	met	het	
lerarentekort.	Velen	zien	BSL	in	dat	perspectief	als	een	win-winsituatie:	
de	leraren	die	er	zijn	worden	beter	begeleid	en	opgeleid,	en	daardoor	
worden	ze	hopelijk	ook	behouden	voor	het	onderwijs	in	het	algemeen	en	
de	school	in	het	bijzonder.	
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KIJK OP STARTEN
In	het	kader	van	het	BSL-project	hebben	scholen	gedurende	vijf	jaar	hard	
gewerkt	aan	het	opzetten	en	implementeren	van	goede	inductietrajecten	
voor	hun	startende	leraren.	Zij	hebben	talloze	materialen	ontwikkeld,	tijd	
gestoken	in	coaching	en	begeleiding	en	zich	bijgeschoold	in	onder	meer	
ICALT	en	videofeedbackcoaching	om	hun	starters	(nog)	beter	te	kunnen	
begeleiden.	De	bedoeling	van	dit	project	was	dat	scholen	na	afloop	de	
ondersteuning	en	begeleiding	van	startende	leraren	goed	op	orde	hebben	
en	hiermee	doorgaan	in	hun	dagelijkse	praktijk.	Er	zijn	belangrijke	
stappen	gezet.	We	hopen	nu	dat	de	scholen	de	ingezette	weg	vervolgen.

Hoe	dat	eruit	zou	kunnen	zien	beschrijven	we	in	de	volgende	paragrafen:	
onze	visie,	ons	beeld	van	de	organisatie	en	het	programma,	en	aan-
dachtspunten	op	het	gebied	van	kwaliteitszorg.	Met	als	doel	alle	betrok-
kenen	te	inspireren	zodat	zij	gedreven	doorgaan	op	de	ingeslagen	weg.		
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5.1 

Vanuit	de	audits	en	de	gesprekken	die	naar	aanleiding	daarvan	gevoerd	
zijn,	komt	telkens	naar	voren	dat	een	gezamenlijke	visie	van	alle	
betrokkenen	bij	het	begeleidingstraject	van	startende	docenten	een	
belangrijke	succesfactor	is.	Als	de	starter	opgevangen	wordt	in	een	
sectie,	door	een	docentcoach	wordt	begeleid	en	op	een	school	werkt	
waar	ook	de	schoolleiding	betrokken	is	bij	de	begeleiding	van	de	
starters,	is	er	een	goede	voedingsbodem	voor	een	goede	start	van	een	
loopbaan	als	docent.	Hierbij	is	belangrijk	dat	de	school	een	coherente	
visie	heeft	op	het	leren	van	leerlingen,	het	(mede)	opleiden	van	
studenten	en	het	verder	professionaliseren	van	startende	en	meer	
ervaren docenten.

Drie	elementen	zijn	hierbij	van	belang:	
•		het	eigenaarschap	van	de	docent	van	zijn	leer-	en	ontwikkelproces,	
•		het	zichtbaar	maken	en	vieren	van	successen,	
•		de	blijvende	aandacht	voor	starters	als	specifieke	groep.	

Deze	elementen	worden	hieronder	toegelicht.

Eigenaar	zijn	van	het	eigen	leer-	en	ontwikkelingsproces	betekent	dat	de	
lerende	zijn	eigen	leervragen	formuleert,	zijn	uitgangspositie	in	beeld	
brengt	en	nagaat	wat	de	eerstvolgende	stappen	zijn	die	hij	wil	zetten	om	
zijn	gewenste	doel(en)	te	bereiken.	

De	successen	die	een	docent	in	dit	proces	behaalt,	zijn	de	brandstof	
voor	de	voortgang	van	dit	proces.	De	docent	ontleent	zijn	successen	aan	
het	op	een	goede	manier	realiseren	van	zijn	leerdoelen.	Hij	kan	deze	
behaalde	doelen	zichtbaar	en	evalueerbaar	maken	aan	de	hand	van	

onder	andere	de	resultaten	van	de	leerlingen.	Hij	verzamelt	zijn	
successen	in	zijn	ontwikkelportfolio	en	maakt	zijn	ontwikkeling	daarmee	
zichtbaar	voor	zijn	coach	en	beoordeelbaar	voor	degene	die	hem	
beoordeelt. 

Dit	proces	vindt	plaats	in	alle	lagen	van	de	organisatie.	Door	successen	
van	een	coachee	wordt	zichtbaar	dat	de	begeleiding	geslaagd	is,	zodat	
de	coach	dit	kan	opnemen	in	zijn	eigen	portfolio.	Dit	maakt	voor	de	
schoolleider	de	ontwikkeling	van	de	coach	zichtbaar	en	vormt	de	bron	
voor	de	successen	die	de	schoolleider	vervolgens	kan	tonen.	Daarmee	
wordt	de	samenhang	van	het	leer-	en	ontwikkelingsproces	van	alle	
geledingen	in	de	school	inzichtelijk	gemaakt.

Als	laatste	en	zeker	niet	het	minst	belangrijke	element	geldt	de	blijvende	
aandacht	voor	startende	docenten.	Starters	worden	gezien	als	een	
aparte	doelgroep	en	ook	zo	behandeld.	Als	er	algemene	begeleidings-	
en	ontwikkeltrajecten	voor	docenten	zijn	kunnen	zij	hieraan	deelnemen,	
maar	er	bestaat	voor	hen	ook	een	afzonderlijk	inductiearrangement.	Dit	
garandeert	dat	er	gedurende	de	startperiode	voldoende	aandacht	blijft	
voor	het	viertal	thema’s	voor	de	begeleiding	van	startende	leraren:	

•		werkdruk	en	leerzaam	werk,	
•		schoolcultuur	en	enculturatie,	
•		coaching	en	begeleiding,
•		kwaliteitszorg.	

DE BASIS: 
EEN COHERENTE VISIE
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De	ervaring	met	het	project	Begeleiding	Startende	Leraren	laat	zien	dat	
een	goede	opvang	en	begeleiding	van	de	starter	de	kans	op	een	
succesvol	verloop	van	het	eerste	gedeelte	van	de	onderwijsloopbaan	
aanzienlijk	vergroot.	Als	deze	begeleiding	ontbreekt,	zal	de	startende	
docent	vanaf	het	begin	een	alleskunner	moeten	zijn	en	daarbij	
waarschijnlijk	een	hoog	niveau	van	stress	ervaren.	Dit	kan	als	gevolg	
hebben	dat	hij	zich	vooral	richt	op	het	kopiëren	van	het	bestaande	
docentgedrag.	De	eigen	professionele	ontwikkeling	met	daarbij	het	
benodigde	vallen	en	opstaan	komt	daarmee	in	gevaar.

Een	goede	begeleiding	is	dus	cruciaal	en	zal	idealiter	een	plek	moeten	
krijgen	in	de	opleidingsscholen,	als	natuurlijk	vervolg	op	de	initiële	
opleiding.	Daarvoor	zijn	een	aantal	goede	redenen:	

•	Het	perspectief	van	de	opleidingsschool	is	de	ontwikkeling	van	
studenten.	De	combinatie	van	het	aanbod	van	theorie	en	praktijk,	
doelgestuurd	en	doelgericht	leren	en	ontwikkelen,	de	reflectie	op	het	
eigen	functioneren	en	de	intervisie	met	collega’s	zorgt	voor	
voortdurende	ontwikkeling	van	de	studenten.	

•	Op	de	opleidingsschool	is	kennis	en	deskundigheid	aanwezig	over	het	
vergroten	van	de	pedagogische	en	vakdidactische	bekwaamheid	van	
(aankomende)	docenten	en	worden	er	veranderende	en	voortschrijdende	
inzichten	van	deze	vakgebieden	bijgehouden.	De	opleidingsschool	beschikt
dus	over	de	expertise	om	ook	startende	leraren	goed	te	begeleiden.

•	De	opleidingsschool	heeft	het	curriculum	voor	de	studenten	
geformuleerd	op	basis	van	de	bekwaamheidseisen.	Daardoor	kan	er	een	
doorlopende	leerlijn	geformuleerd	worden	die	aansluit	en	voortborduurt	
op	de	verworven	bekwaamheden.	Daarbij	zal	ook	nadrukkelijk	
aangesloten	worden	bij	het	beroepsbeeld	voor	de	leraar9  waarin 
mogelijkheden	geschetst	worden	tot	verbreding,	verdieping	en	
specialisatie.

•	In	de	opleidingsschool	is	voortdurend	contact	tussen	de	VO-scholen	en	
de	opleidingsinstituten,	zodat	zij	gezamenlijk	de	specifieke	behoeften	
van	een	starter	in	beeld	kunnen	brengen	en	een	hierbij	passend	
onderwijsaanbod	kunnen	formuleren.

Bovendien	zal	de	opleidingsschool	het	gebruik	van	de	professionele	
dialoog	blijven	inzetten	als	instrument	om	de	kwaliteit	van	de	startende	
docent	te	verbeteren.	Daarmee	wordt	deze	inzet	veel	sterker	verankerd	
in	de	onderwijspraktijk.	De	begeleiding	van	starters	zal	zo	ook	aansluiten	
op	het	idee	van	een	leven	lang	leren	en	ontwikkelen.

9  Snoek, M., de Wit, B., Dengerink, J., van der Wolk, W., van Eldik, S., & Wirtz, N. (Eds.) (2017). Een beroepsbeeld voor de leraar: over ontwikkelrichtingen en groei van 
leraren in het onderwijs. Utrecht: Steunpunt Opleidingsscholen.
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5.2 

DE OPLEIDINGSSCHOOL 
ALS PARTNER WAT	BETEKENT	DIT	VOOR	DE

UITVOERING?
Van belang is dan wel dat de verschillende opleidingsscholen een 
vergelijkbaar	curriculum	hanteren,	omdat	een	startende	docent	in	veel	
gevallen	terecht	zal	komen	op	een	andere	opleidingsschool	dan	degene	
waarop	hij	zijn	initiële	opleiding	heeft	genoten.	Dit	curriculum	zal	ook	
regelmatig	herzien	moeten	worden,	zodat	er	altijd	een	naadloze	
aansluiting	kan	plaatsvinden	tussen	de	initiële	opleiding	en	de	praktijk	
van	het	lesgeven.	De	kwaliteit	van	dit	curriculum	zal	daarom	ook	
onderdeel	moeten	worden	van	de	accreditatie	van	de	opleidingsscholen.	

Aangezien	de	rol	van	de	opleidingsschool	hierbij	stevig	wordt	neergezet,	
zal	de	overheid	zorg	moeten	dragen	voor	de	financiering	van	de	
activiteiten	van	de	opleidingsscholen.	Zonder	deze	zorg	zal	de	
begeleiding	van	starters	voor	wat	betreft	de	beschikbare	middelen	
moeten	concurreren	met	de	opleiding	van	studenten.	Het	risico	is	dan	
aanwezig	dat	deze	taak	niet	goed	genoeg	uitgevoerd	kan	worden.	Door	
de	financiering	helder	te	borgen	wordt	daarnaast	een	van	de	
voorwaarden	voor	een	succesvol	inductietraject	gerealiseerd.

We	zien	bij	de	begeleiding	van	startende	leraren	een	duidelijke	rol	
weggelegd	voor	de	opleidingsscholen.	Starters	komen	echter	ook	op	
scholen	terecht	die	geen	studenten	opleiden.	Ook	deze	scholen	zouden	
ondersteund	moeten	worden	bij	de	zoektocht	naar	manieren	om	hun	
expertise	bij	het	begeleiden	van	startende	docenten	(verder)	te	
ontwikkelen	en	geschikte	partners	te	vinden.	Hoe	dit	gerealiseerd	kan	
worden	is	nog	een	vraagstuk	waar	in	de	komende	jaren	meer	aandacht	
aan	zal	moeten	worden	besteed.		
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5.3 

STARTBEKWAAM, EN DAN?
Na	het	voltooien	van	de	opleiding	tot	docent	begint	de	loopbaan	op	
school.	Het	traject	Begeleiding	Startende	Leraren	biedt	een	verdere	
oriëntatie	op	de	ontwikkelingsmogelijkheden	naar	een	ervaren	docent.

De	startende	docent	heeft	gedurende	zijn	initiële	opleiding	zichtbaar	
gemaakt	dat	hij	startbekwaam	is.	Gedurende	deze	ontwikkeling	heeft	hij	
zijn	eigen	doelen	gesteld,	heeft	steeds	gekeken	naar	de	positie	waarin	
hij	zich	bevond	en	heeft	op	basis	daarvan	bepaald	welke	stappen	gezet	
konden	worden.	Deze	ontwikkeling	wordt	doorgezet	in	de	inductiefase	
en	daarna	en	sluit	inhoudelijk	aan	bij	de	bekwaamheidseisen	en	het	
beroepsbeeld voor de leraar10.

Dit	beroepsbeeld	geeft	een	beeld	van	de	domeinen	waarbinnen	de	
professionalisering	van	de	docent	vorm	kan	krijgen.	Het	gaat	dan	om	het	
leren	van	leerlingen,	het	ontwikkelen	van	onderwijs,	het	organiseren	van	
onderwijs	en	het	ondersteunen	van	collega’s.	Door	de	bekwaamheids-
eisen	te	vertalen	in	handelingstaken	en	daarbij	behorende	activiteiten	
en	deze	te	monitoren,	kan	de	ontwikkeling	van	de	docent	op	een	hoger	
plan	plaats	vinden.	Deze	verdieping	en	specialisatie	zien	we	terug	in	het	
beroepsbeeld	voor	de	leraar.	Zowel	in	het	beroepsbeeld	als	in	de	
bekwaamheidseisen	zijn	aanzetten	te	vinden	die	specialisatie	mogelijk	
maken.	Bovendien	zal	het	curriculum	in	hoge	mate	vormgegeven	kunnen	
worden	door	de	zich	ontwikkelende	docent	zelf.

Hieronder	werken	we	in	een	voorbeeld	uit	hoe	de	ontwikkeling	van	een	
docent	gedurende	een	aantal	jaren	eruit	zou	kunnen	zien.	We	laten	moge-
lijke	ontwikkelstappen	zien	in	het	domein	Ondersteunen van het leren 
van collega’s.	Een	startende	docent	zal	dit	domein	waarschijnlijk	niet	als	
eerste	oppakken,	maar	kan	hier	op	een	gegeven	moment	voor	kiezen.	

Een	startende	docent	wordt	onderdeel	van	een	vaksectie	of	vakgroep	en	
wordt	daarmee	op	een	gegeven	moment	ingezet	bij	het	begeleiden	van	
studenten	in	opleiding.	Een	stagiaire	komt	bij	hem	in	de	les	kijken	en	zal
 

in	een	verdere	fase	mogelijk	samen	met	de	starter	een	les	verzorgen.	Zo	
ontwikkelt	de	docent	gaandeweg	de	kennis	en	de	vaardigheden	die	
nodig	zijn	om	de	studenten	succesvol	te	kunnen	coachen.	
Hij	leert	op	een	gegeven	moment	een	student	te	coachen	op	het	
formuleren	van	lesdoelen	en	op	het	ontwerpen	van	leeractiviteiten.	Hij	
ondersteunt	de	student	in	het	construeren	van	toetsen	en	bewaakt	en	
toetst	tegelijk	de	voortgang	van	de	student.	Vanuit	de	relatie	die	hij	met	
zijn	stagiaire	heeft	opgebouwd,	werkt	hij	aan	de	ontwikkeling	van	de	
student	en	daarmee	ook	aan	die	van	hemzelf.	

Terwijl	hij	in	een	volgende	stap	samen	met	de	studenten	intervisie	
organiseert,	bespreekt	hij	met	vakcollega’s	de	vraagstukken	die	hij	
hierbij	tegenkomt.	Waar	hij	met	de	studenten	werkt	aan	en	hen	
begeleidt	in	het	uitvoeren	van	handelingstaken,	ontwikkelt	hij	zijn	eigen	
professionele	bekwaamheid	door	het	uitvoeren	van	vergelijkbare	hande-
lingstaken	op	een	hoger	niveau.	Hij	schoolt	zich	in	het	ontwikkelen	van	
materialen,	bijvoorbeeld	door	deel	te	nemen	aan	een	Lesson	Study-team,	
of	neemt	deel	aan	een	professionele	leergemeenschap	waarin	hij	samen	
met	anderen	een	curriculum	ontwerpt.	Later	neemt	hij	als	ervaren	
vakcoach	of	schoolopleider	deel	aan	een	ontwikkelgroep	van	een	
opleidingsschool,	waarmee	hij	zijn	organisatorische	bekwaamheid	
langzaam	maar	zeker	ziet	groeien	van	ervaren	docent	naar	expert.

Het	hier	beschreven	groei-	en	ontwikkelingsperspectief	sluit	aan	bij	de	
bekwaamheidseisen	en	het	beroepsbeeld	voor	de	leraar;	om	dit	te	
concretiseren	zou	een	uitwerking	in	handelingstaken	analoog	aan	het	
verwerven	van	de	startbekwaamheid	wenselijk	zijn.

Wij	hopen	dat	de	opleidingsscholen	hierbij	nadrukkelijk	in	beeld	komen	
en	de	verantwoordelijkheid	nemen	voor	de	concrete	uitvoering	van	de	
opleiding	van	startende	en	meer	ervaren	docenten.	Zij	zouden	idealiter	
hetzelfde	instrumentarium	(intervisie,	lesbezoek,	co-teaching	etc.)	
gebruiken	als	de	initiële	opleidingen	zodat	de	zich	ontwikkelende	docent	
hier	naadloos	mee	door	kan	gaan.
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AANDACHT VOOR KWALITEIT
De	ervaring	met	BSL	laat	zien	dat	expliciete	aandacht	voor	de	kwaliteit	
van	het	starterstraject	belangrijk	is	voor	de	begeleiding	van	de	starter.	
De	kwaliteit	van	het	inductiearrangement	is	in	hoge	mate	bepalend	voor	
de	kwaliteit	van	de	starter	en	daarmee	onderdeel	van	de	kwaliteitszorg.	
Door	een	cyclisch	patroon	van	uitvoering,	evaluatie	en	bijstelling,	zal	het	
arrangement	steeds	aan	kwaliteit	winnen.

INTERNE	KWALITEITSZORG

Interne	kwaliteitszorg	gaat	over	het	evalueren	van	de	vraag	in	hoeverre	
startende	docenten	de	gewenste	professionele	groei	laten	zien	en	of	het	
inductiearrangement	deze	groei	optimaal	bevordert.	Hiervoor	is	
voortdurende	en	structurele	aandacht	vereist.	

Een	systeem	van	interne	kwaliteitszorg	is	echter	altijd	gebaseerd	op	een	
extern	kader	dat	als	uitgangspunt	wordt	genomen.	Hiertoe	behoort	de	
financiering	van	het	traject	voor	startende	docenten,	bij	voorkeur	door	
hiertoe	geoormerkte	middelen,	de	inbedding	van	de	bijzondere	positie	
van	de	starter	in	de	cao,	en	een	landelijk	kader	van	kwaliteitseisen	die	
gedurende	het	inductiearrangement	aan	startende	docenten	gesteld	
worden.

Dit	externe	kader	is	gedeeltelijk	geborgd	door	de	cao,	maar	is	voor	een	
ander	deel	gekoppeld	aan	de	gelden	die	voor	het	BSL-project	
beschikbaar	zijn	gesteld	en	binnenkort	wegvallen.	Bovendien	is	er	nog	
geen	landelijk	inhoudelijk	beeld	geformuleerd	van	de	kwaliteitseisen	die	
aan de starter worden gesteld.

De	interne	kwaliteitszorg	dreigt	daarmee	plaats	te	moeten	vinden	tegen	
de	achtergrond	van	een	gebrekkig	extern	kader	en	zo	uitsluitend	de	
verantwoordelijkheid	te	worden	van	de	school	zelf.	Daarmee	wordt	de	
kwaliteitscultuur	van	de	school	van	doorslaggevend	belang.

KWALITEITSCULTUUR

De	school	is	in	haar	eigen	ogen	primair	een	instituut	dat	leerlingen	
opleidt;	het	professionaliseren	van	haar	docenten	wordt	niet	als	primair	
proces	ervaren.	Daarmee	ontstaat	het	risico	dat	de	school	te	weinig	oog	
heeft	voor	de	situatie	van	de	startende	docenten.	Deze	groep	neemt	een	
bijzondere	positie	in	als	het	gaat	om	de	kwaliteitscultuur	van	een	school.
Volgens	onderzoeker	Dries	Berings11	is	een	kwaliteitscultuur	een	
organisatiecultuur	die	bijdraagt	aan	de	effectieve	en	efficiënte	zorg	voor	
de	kwaliteit.	Effectief	wil	hier	zeggen	dat	de	kwaliteitszorg	leidt	tot	
aantoonbare	kwaliteitsverbetering;	efficiënt	houdt	in	dat	bronnen	
(financieel	en	anders)	verantwoord	worden	gebruikt.
Op	het	gebied	van	effectiviteit	van	de	kwaliteitscultuur	bestaat	er	een	
spanningsveld dat opgeroepen wordt door een drietal tegenstellingen in 
de	ontwikkeling	van	een	startende	docent.

De	werkelijkheid	van	starters	laat	als	eerste	zien	dat	startende	docenten	
worden	opgenomen	in	de	cultuur	van	de	school	en	daarmee	zorg	dragen	
voor	de	handhaving	van	het	bestaande	onderwijs.	Tegelijkertijd	worden	
zij	gezien	als	belangrijke	deelnemers	in	veranderingsprocessen.	Indien	
voor	deze	tegenstelling	geen	aandacht	is,	zal	een	school	te	weinig	gebruik	
maken	van	de	vernieuwingsimpulsen	die	de	starter	met	zich	meebrengt.

11 Dries Berings (2010). Kwaliteitscultuur in het hoger onderwijs: de bijdrage van organisatiecultuur aan de ontwikkeling van kwaliteitszorg. TH&MA, 51-57.

5.4 
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AANDACHT VOOR KWALITEIT
Een	starter	die	zich	de	cultuur	van	een	school	eigen	maakt,	wordt	
daarmee	onderdeel	van	het	collectief	van	de	school	en	daardoor	vaak	
een	loyale	uitvoerder	van	het	denken	en	handelen	van	de	school.	Hier	
staat	tegenover	dat	van	starters	en	van	meer	ervaren	docenten	een	
verdere	inzet	gevraagd	wordt	op	het	vergroten	van	de	individuele	
professionele	bekwaamheid	door	middel	van	verdieping	en	
specialisatie.	Ook	dit	vraagt	om	een	effectief	antwoord	van	de	school.

Tenslotte	vraagt	een	effectieve	kwaliteitscultuur	om	een	planmatige	en	
systematische	aanpak	van	de	begeleiding	van	de	startende	docent,	
terwijl	in	de	praktijk	blijkt	dat	juist	het	planmatige	gedeelte	een	
negatieve	invloed	kan	hebben	op	de	intrinsieke	motivatie	van	de	
betrokkenen.

De	school	die	de	begeleiding	van	de	starters	op	een	effectieve	manier	
wil	organiseren,	zal	goede	antwoorden	moeten	formuleren	op	deze	
drie tegenstellingen.
Dit	betekent:
• 	dat	er	door	de	betrokkenen	bij	het	professionaliseren	van	docenten	
(veelal	de	opleidingsscholen)	een	helder	extern	kader	geformuleerd	
moet	worden	waarin	recht	gedaan	wordt	aan	de	bijzondere	positie	
van	de	starter.	Daarbij	hoort	ook	het	formuleren	van	een	landelijk	
gedragen,	inhoudelijk	beeld	van	de	ontwikkeling	van	de	startende	
docent.

• 	dat	de	school	moet	zorgen	voor	een	kritische	waarnemer	die	de	
school	bevraagt	over	het	beleid	ten	opzichte	van	de	begeleiding	van	
startende	docenten	en	over	de	antwoorden	die	de	school	heeft	
geformuleerd	ten	aanzien	van	het	spanningsveld	waarin	de	
startende docent opereert.
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DE VOLGENDE STAP

Na	jaren	deelgenomen	te	hebben	aan	een	project,	inclusief	bijbehorende	
verplichtingen,	staan	scholen	en	lerarenopleidingen	voor	de	uitdaging	
om	de	opgedane	kennis	en	praktijken	duurzaam	te	blijven	gebruiken	en	
door	te	ontwikkelen	volgens	hun	eigen	behoeften.	In	het	onderwijs	
wachten	steeds	weer	nieuwe	projecten	en	uitdagingen,	waardoor	
onderwerpen	zonder	externe	druk	gemakkelijk	uit	het	zicht	kunnen	
verdwijnen.	

In	de	afgelopen	jaren	hebben	wij	met	opleidingsscholen	en	niet-
opleidingsscholen	gezamenlijk	hard	gewerkt	om	de	begeleiding	van	
startende	docenten	op	een	goede	manier	vorm	te	geven.	Wij	als	project-
team	van	regio	Oost	zijn	overtuigd	van	de	bijdrage	die	de	begeleiding	van	
startende	leraren	kan	bieden	aan	de	structurele,	levenslange	profes-
sionalisering	van	docenten	passend	bij	het	nieuwe	beroepsbeeld	voor	de	
leraar,	en	aan	de	ontwikkeling	van	een	school.	
We	vertrouwen	erop	dat	scholen	actief	vorm	blijven	geven	aan	de	
begeleiding	van	hun	starters,	bijvoorbeeld	door	deelname	aan	het	

Koppeltraject	van	de	VO-Raad12,	verbanden	te	leggen	binnen	de	eigen	
school	of	met	andere	samenwerkingsverbanden	in	de	regio	(zoals	
opleidingsscholen)	of	door	starters	een	portfolio	te	laten	bijhouden	dat	
voortbouwt	op	hun	studentportfolio.	Aandacht	voor	de	begeleiding	van	
starters	blijft	de	kern;	blijf	erover	praten,	bij	alle	gelegenheden,	tijdens	
overleggen,	bij	de	koffieautomaat,	tijdens	een	functioneringsgesprek,	en	
tijdens	bovenschoolse,	bestuurlijke	en	landelijke	bijeenkomsten.		

Als	projectteam	willen	we	als	vervolg	samen	met	partnerschappen	in	de	
regio	zoals	AOS-ON	en	Partnerschap	2	onder	andere	een	doorlopende	
leer-	en	ontwikkelingslijn	voor	de	startende	docenten	formuleren,	
passend	bij	het	beroepsbeeld	voor	de	leraar.

Alle	initiatieven	in	het	kader	van	de	begeleiding	van	starters	zijn	de	
moeite	waard,	op	individueel	niveau,	op	schoolniveau,	binnen	een	
scholengroep	en	ook	daarbuiten.	Laten	we	samen	al	die	leraren	helpen	
aan	een	vliegende	start	en	een	zachte	landing.

12  www.platformsamenopleiden.nl/leren-van-en-met-elkaar-neem-deel-aan-het-koppeltraject
6 
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De	cijfers	van	het	project	Begeleiding	Startende	Leraren	in	onze	regio	op	een	rij

• 27	deelnemende	scholen
• 80 locaties
• 608	starters	in	het	onderzoek
• 86	betrokken	schoolopleiders,	docent-	en	vakcoaches	en	personeelsfunctionarissen	
• 16	schoolopleiders	van	9	scholen	in	het	oorspronkelijke	ontwikkelteam
• 323	ICALT-certificaten
• 149	deelnemers	aan	de	cursus	videofeedback
• 18	Lesson	Study-teams
• 11	artikelen	gepubliceerd
• 3	regionale	conferenties	
 

CIJFERS UIT 
     REGIO OOST 
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7 7 

DANKWOORD
“There is no end to education. It is not that you read a 
book, pass an examination, and finish with education. 
The whole of life, from the moment you are born to the 
moment you die, is a process of learning.”

- Jiddu Krishnamurti 

We	danken	alle	collega’s	van	de	scholen	in	regio	Oost	en	de	lerarenopleidingen	
van	de	Universiteit	Twente	en	Windesheim	voor	hun	bijdragen.	Zonder	hen	
hadden	we	dit	project	niet	kunnen	uitvoeren.	

Onze	speciale	dank	gaat	uit	naar	Jan	van	der	Veen	en	Jan	van	der	Meij	voor	
hun	belangrijke	bijdragen	aan	het	project;	Expertis	Onderwijsadviseurs	voor	de	
begeleiding	van	Lesson	Study-teams;	Windesheim	voor	het	ontwikkelen	van	de	
cursus	videofeedback;	en	onderzoekers	Fer	Coenders,	Tom	Coenen,	Sara	van	
der	Linden	en	Nellie	Verhoef	voor	het	uitvoeren	van	flankerend	onderzoek.	

Het	projectteam

Ingrid	Breymann,	Universiteit	Twente
Susanne	Spiele,	Universiteit	Twente
Jan	Zonjee,	Universiteit	Twente,	Partnerschap	2
Arend	Jan	Zwarteveen,	Windesheim

8 
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Assink Lyceum*
Bonhoeffer College
Carmel College Salland*
Canisius
Capellenborg
CSG het Noordik*
CSG Reggesteyn
Deltion College
Het Erasmus
Etty Hillesum Lyceum

Gerrit Komrij College
Greijdanus College
Hondsrug College*
Landstede
Mbo Menso Alting
Morgen College
Nuborgh College
De Passie 
Pius X College
OSG Hengelo

ROC van Twente
RSG Noord Oost Veluwe 
Scholengemeenschap Marianum*
Scholengroep Carmel Hengelo*
Staring College
Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad
Twents Carmel College*
Vechtdal College
Zeven Linden

 
*: lid van de ontwikkelgroep voor het generieke inductiearrangement in samenwerking met Windesheim en Universiteit Twente
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UNIVERSITEIT TWENTE
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede

Postbus 217
7500 AE Enschede

www.utwente.nl
www.bsl-oost.nl
www.begeleidingstartendeleraren.nl

WINDESHEIM 
Campus 2
8017 CA Zwolle

Postbus 10090
8000 GB Zwolle

www.windesheim.nl




