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1. Inleiding 

 
Vanuit het project Versterking Samenwerking (2014-2017) is het Protocol Begeleiding Startende 

leraren ontworpen en beschikbaar gesteld voor de schoolbesturen die deelnemen aan het 

Kennisnetwerk Lerende Leraren.  

In de projectgroep RAL Thema 2 wordt geëvalueerd hoe het startersprotocol wordt ingezet binnen 

de schoolbesturen. Hierbij zijn de ervaringen van de startende leraren, starterscoaches en andere 

betrokkenen geïnventariseerd en geanalyseerd. Gebleken is dat begeleiding van startende leraren 

helpend kan zijn om leraren te behouden in het onderwijs. Met het verder ontwikkelen en uitzetten 

van deze aanpak binnen de regio Twente, willen wij voorkomen dat nieuw personeel vroegtijdig het 

onderwijs verlaat. Onder startende leraren verstaan wij (Startersprotocol, 2017);  

- Starters met minder dan drie jaar ervaring 

- Langdurige invallers (meer dan drie maanden) 

- Ervaren leraren in gewijzigde situaties (mobiliteit, bouwwisseling, re-integratie, herintreding) 

Doel van dit project is om inzichtelijke te maken uit welke waardevolle elementen het succesvol 

begeleiden van startende leraren bestaat en welke succesvolle begeleidingsvormen in deze regio 

worden gehanteerd uitgaande van het startersprotocol dat is ontwikkeld door de werkgroep 

Versterking Samenwerking. 

In dit aanbevelingsdocument zijn aanbevelingen geschreven voor de thema’s:  

- Startersprotocol  

- Vormen van begeleiding  

- Monitoring en begeleiding  

- Eigenaarschap  

 

Het doorontwikkelen van het startersprotocol en het uitvoeren van de aanbevelingen voortkomende 

uit dit project zullen plaatsvinden binnen het project ‘Regionale Aanpak Personeelstekort’ (RAP). 
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2. Onderzoeksopzet en resultaten 
 

De projectgroepleden zijn afkomstige uit de diverse onderwijssectoren en hebben in vier subgroepen 

onderzoek uitgevoerd t.b.v. het thema begeleiding van startende leraren. Alle projectgroepleden zijn 

gevraagd om deel te nemen aan dit project vanwege hun specifieke kennis en ervaring in het 

begeleiden van startende leraren binnen hun werkcontext. Naast projectgroepleden heeft de 

projectgroep gebruikt gemaakt van een eigen klankbord bestaande uit dhr. Gerichhausen (lid raad 

van bestuur st. SOTOG) en mevr. Rikkerink (Teamleider Onderzoek en onderwijs Transfer APO 

Saxion). De geboekte voortgang per subgroep is gedeeld en besproken in zes 

projectgroepoverleggen. De klankgroep is structureel aangesloten bij het projectgroepoverleg. De 

projectduur van de projectgroep Thema 2 bedroeg zes maanden.  

 

De onderzoekscyclus van ontwerp- en actieonderzoek, zoals deze worden ingezet binnen de 

Academische Opleidingsscholen Twente, zijn gebruikt door de subgroepen ter ondersteuning bij het 

uitvoeren van hun onderzoek.  

 

De ontwikkelthema’s van de subgroepen zijn ontstaan na het uitvoeren van een sterkte-zwakte 

analyse onder de projectgroepleden. De ontwikkelthema’s die onderzocht zijn:  

1. het startersprotocol 

2. vormen van begeleiding van startende leraren 

3. het monitoren van de ontwikkeling van startende leraren 

4. het bevorderen van de eigenaarschap in eigen ontwikkeling van de startende leerkracht.  

 

De aanbevelingen en conclusies van de subgroepen zijn als bijlage opgenomen in dit document. 

 

Ad 1. De Subgroep ‘Startersprotocol’ heeft het startersprotocol voortkomend uit het project 

Versterking Samenwerking (2017) geëvalueerd. De subgroep heeft een enquête afgenomen 

onder schoolbesturen die aangesloten zijn bij het Kennisnetwerk Lerende Leraren. De opbrengsten 

zijn gedeeld met de leden van de projectgroep en zijn gebruikt binnen de overige subgroepen. In juni 

2020 is er een enquête onder de startende leraren afgenomen om het startersprotocol en –beleid te 

evalueren. De resultaten van deze evaluatie worden gebruikt in de Regionale Aanpak 

Personeeltekort. Zie bijlage 1 voor de opbrengsten van de subgroep ‘startersprotocol’. 

 

Ad 2. De subgroep ‘Vormen van begeleiding’ heeft een advies geschreven hoe individuele 

begeleiding van startende leraren, intervisie, professionaliseringsbijeenkomsten van startende 

leraren en het gebruik van video opnames zo optimaal mogelijk vorm gegeven kunnen worden 

binnen de startersbegeleiding. ‘Begeleiding op maat’ is hierbij het uitgangspunt. Zie bijlage 2 voor de 

opbrengsten van de subgroep ‘Vormen van begeleiding’.  

 

Ad 3. De subgroep ‘Monitoren’ heeft onderzocht hoe de beoordelingslijn (gesprekscyclus) en 

begeleidingslijn (startersbeleid) elkaar kunnen versterken. Hierbij zijn de rollen binnen begeleiden en 

beoordelen onderzocht en geactualiseerd. Tevens zijn er diverse instrumenten om de ontwikkeling 

van startende leraren te monitoren onderzocht a.d.h.v. door de subgroep beschreven criteria. Er is 
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daarnaast gewerkt aan de doorgaande lijn tussen het opleiden van studenten en begeleiden van 

startende leraren. Zie bijlage 3 voor de opbrengsten van de subgroep ‘Monitoren’. 

 

Ad 4. De subgroep ‘Eigenaarschap’ heeft het ‘waarom’ en ‘hoe’ van een doorgaande lijn tussen het 

opleiden van studenten en het begeleiden van startende leraren onderzocht. Zie bijlage 4 voor de 

opbrengsten van de subgroep ‘Monitoren’. 
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3. Aanbevelingen & conclusie 

 
In dit hoofdstuk zullen de aanbevelingen en conclusies die voortgekomen zijn uit de onderzoeken van 

de subgroepen worden samengevat. Zie de bijlagen 1 t/m 4 voor de uitwerking van deze adviezen. 

Ad 1. – Subgroep ‘Protocollen’ 

Zie bijlage 1. 

 

Een protocol als hulpmiddel bij het begeleiden van startende leraren wordt door bijna alle besturen 

gezien als zeer wenselijk. Door gebruik te maken van een protocol wordt er structureel gewerkt aan 

begeleiding van startende leraren. Worden zij gehoord, op maat begeleid. Hierdoor zullen starters 

zich meer competent gaan voelen en zal er hierdoor wellicht minder uitval zijn (Krakers, 2015).  

Specifieke verbeterpunten zijn bestuurs- en/of situatieafhankelijk. Het is wenselijk om de 

schooldirecteur en bestuurder mee te nemen in de gewenste werkwijze m.b.t. de begeleiding van de 

starter. 

 

Er wordt geadviseerd om de begeleiding van andere onderwijsfuncties- en taken in de RAP te 

onderzoeken. Op gebied van facilitering is het nodig om nader te onderzoeken hoeveel uren per 

starter kan worden aangehouden. Daarnaast dienen de ervaringen van startende leraren die reeds 

begeleid zijn te worden meegenomen in de RAP.  

 

Ad 2. – Subgroep ‘Vormen van begeleiding’ 

Zie bijlage 2. 

“Een goed inductieprogramma staat niet op zichzelf, maar is ingebed in de structuur en de cultuur 

van de school en het bestuur. Het is verbonden met de pedagogische visie van de school. De 

ontwikkeling van goede begeleidingsprogramma’s voor startende leraren is daarom niet alleen een 

taak van een gepassioneerde coach, maar vereist een gezamenlijke inspanning van de schoolleider, 

P&O’ers en anderen binnen de school en het bestuur.” (Snoek, 2017) 

 

Om startende leraren succesvol te begeleiden is een samenhang van begeleidingsvormen wenselijk. 

Het is noodzakelijk dat binnen de begeleiding gebruikt wordt gemaakt van de begeleidingsvormen: 

individuele begeleiding (denk aan coachingsgesprekken), vormen van intervisie, videobegeleiding en 

professionaliseringsbijeenkomsten.  

De begeleiding van starters dient een vaste plek krijgen in het beleid van de stichting/school. 

Hiervoor wordt een coördinator of werkgroep aangesteld die voldoende gefaciliteerd wordt om dit 

beleid te borgen en te verduurzamen.  

Het advies luidt om schoolopleiders als starterscoach in te zetten om een succesvolle doorgaande lijn 

van aspirant leerkracht naar startende leerkracht te bewerkstelligen. Wij adviseren om de VELON-

registratie in te zetten als onderdeel van de professionalisering schoolopleider/starterscoach. 
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Ad 3. – Subgroep ‘Monitoren’.  

Zie bijlage 3. 

In de subgroep Monitoren (‘het monitoren van de ontwikkeling van startende leraren’) is gekeken 

naar enkele plus- en minpunten van bestaande begeleidingsinstrumenten waaronder het protocol, 

Bardo, Dot-Elo, Icalt en Junior Leraar. Geconcludeerd is dat Junior Leraar als app de meeste kans van 

slagen heeft.  

 

Ook heeft de subgroep gesproken over de mogelijkheden van het doorontwikkelen van een eigen 

digitaal werkplekleren begeleidingsmodel dat aansluit bij het werkplekleren formulier van Saxion (dat 

is ontwikkeld in overleg met het werkveld). Hierin kan specifiek worden toegewerkt naar doelen 

passend bij de basisbekwame leraar danwel de vakbekwame leraar.  

 

Daarnaast zijn de rollen van de begeleider (zie beschrijving startersprotocol Versterking 

Samenwerking, 2014-2017) op basis van nieuwe bronnen vastgesteld. Het is aan te raden om in het 

startersbeleid onderscheid te maken in de rol van ‘persoonlijk bekwaam begeleider’ en 

‘professioneel bekwaam begeleider’. Geadviseerd wordt om gebruik te maken van bovenschoolse 

begeleiders/starterscoaches. 

 

Ad 4. – Subgroep ‘Eigenaarschap’ 

Zie bijlage 4. 

De subgroep ‘Eigenaarschap’ adviseert om het eindgesprek dat gevoerd wordt in de fase 

Startbekwaam binnen de PABO Saxion, wordt gebruikt als vertrekpunt voor startersbegeleiding. 

Daarnaast is onderzocht wat de gevolgen zijn van het gemis van eigenaarschap van de starter 

binnen het startersbeleid en hoe eigenaarschap kan worden bevorderd.  

Als je het eigenaarschap van starters wilt vergroten, dan is het zinvol om het gevoerde eindgesprek 

op de opleiding mee te nemen als startgesprek (start POP) naar de werkvloer. Op die manier 

continueer je een doorgaande lijn in de ontwikkeling van de starter die direct aansluit op de 

ingezette persoonlijke en professionele ontwikkeling. Kunst is om duidelijk in beeld te krijgen wat de 

intrinsieke motivatie is en wat de wensen, kwaliteiten en ontwikkelingen van de starter zijn. Op basis 

van vertrouwen wordt in de begeleiding nadruk gelegd op de kwaliteiten en talenten van de starter. 

Hierbij heeft de schoolopleider/starterscoach een betekenisvolle rol. Deze persoon zal ook aanwezig 

zijn bij het eindgesprek op de opleiding om zo de student goed te kunnen begeleiden naar een 

geschikte werkplek.  

 

Conclusie 

De aanbevelingen worden uitgevoerd en geëvalueerd gedurende het project Regionale Aanpak 

Personeelstekort (RAP). De RAP start voor projectgroep Thema 2 in augustus 2020 en wordt 

afgesloten met een adviesdocument in februari 2022. 
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Bijlage 1: Advies subgroep Protocollen 
 

Subgroep: Protocollen 

Leden: Ferdy Smelt & Carla Vons 

Dateert van: juni 2020 

 

1. Inleiding 

De subgroep ‘protocollen’ heeft onder andere onderzocht in hoeverre schoolbesturen middels een 

protocol hun startende leraren begeleiden. Daarnaast zijn de eerste opbrengsten m.b.t. het 

begeleiden van startende leraren voortkomend uit het project versterking samenwerking 

geïnventariseerd. Vanuit het project versterking Samenwerking (2017) zijn verschillende producten 

ontwikkeld voor het begeleiden van startende leraren; een daarvan is een startersprotocol. De 

subgroep heeft zich daarnaast afgevraagd in hoeverre dit wenselijk is voor de starter als ook voor de 

werkgever.  

2. Onderzoek 

Naar aanleiding van onze onderzoeksvraag hebben wij een enquête opgesteld die antwoord moet 

geven op de onderzoeksvraag. De volgende vragen hebben wij voorgelegd aan bestuur en 

begeleiders van de verschillende besturen: 

• Wat wordt verstaan onder startende leraren binnen uw bestuur? 

• Hoe wordt de begeleiding binnen uw bestuur gefaciliteerd? 

• Hoe wordt de begeleiding binnen uw bestuur georganiseerd? 

• Maakt u gebruik van een protocol in het begeleiden van startend  

onderwijspersoneel? 

• In hoeveree maakt u gebruik van een protocol? 

• Wat zijn de sterke kanten van het protocol ? 

• Wat zijn verbeterpunten van het protocol? 

Het overgrote deel van de besturen zien het begrip “startende leraren” als leraren die van de 

opleiding komen en ook leraren in wisselende en veranderende situaties. Een enkel bestuur richt zich 

ook op leraren die zelf de behoefte uitspreken graag begeleid te willen worden. Bij een enkel bestuur 

kunnen Langdurige invalkrachten zonder een aanstelling ook voor begeleiding in aanmerking komen. 

Een enkel bestuur geeft aan de wens te hebben om haar begeleidingsactiviteiten uit te bereiden. 

 

Binnen twee organisaties worden startende leraren nog niet begeleid. Van deze organisaties geeft er 

één aan dat hieraan wordt gewerkt. Het andere bestuur faciliteert begeleiding vanuit andere 

schoolbesturen. Deze beide besturen geven aan dat het wenselijk is om begeleiding in te zetten, 

vormen die zij willen aanbieden zijn o.a. externe coaching, intervisie, beeldcoaching en 

loopbaanontwikkelingsgesprekken. 

 

18 besturen faciliteren momenteel op een bepaalde manier de begeleiding binnen de organisatie. 

Eén bestuur geeft aan dat dit nog onvoldoende gestructureerd is, waarbij het aangeeft dit meer naar 

het Versterking Samenwerkingsprotocol te willen gaan vormgeven. Van de besturen die faciliteren, 

geeft een ruime meerderheid (8 besturen) aan dat dit is opgenomen in het taakbeleid waarbij 



 

 11 

starterscoaches/-begeleiders zijn aangewezen om hier uren voor vrij te maken. Aantal uren 

gemiddeld 2 tot 3 dagen per week op alle starters per bestuur. Dit kan door verschillende begeleiders 

uitgevoerd worden. Bij 1 bestuur is 1 coach aangesteld. Twee besturen geven aan dat de begeleiding 

wordt uitgevoerd door de directeur en één bestuur huurt een ZZP’er in voor de begeleiding. 

 

Aandachtspunt: Wellicht is deze vraag niet voldoende begrepen door de respondenten waardoor er 

uiteenlopende antwoorden zijn gegeven. Dit is een punt van aandacht voor eventuele vervolgvragen. 

Een eventuele aanvullende vraag die gesteld kan worden is ‘Hoeveel uren zijn er binnen uw bestuur 

beschikbaar voor begeleiding?’ 

 

De meeste besturen werken met speciale begeleiders/starterscoaches, waarbij een overgroot deel 

aangeeft dat er een buddy/’maatje’ wordt aangesteld. Binnen 6 besturen vindt begeleiding 

individueel op verzoek van de starter plaats of na een intake met de directeur. De helft van de 

besturen werkt vanuit een protocol met individuele trajecten, maar houdt daarnaast ook 

gezamenlijke bijeenkomsten gericht op intervisie en inhoudelijke onderwerpen. Binnen 2 besturen 

neemt de directeur de begeleiding op zich. 

 

Het merendeel van de besturen maakt gebruik van een protocol, waarvan een derde die is opgesteld 

binnen de werkgroep begeleiding van startende leraren van het project versterking samenwerking. 

Waar mogelijk hebben besturen dit protocol door vertaald naar de praktijk van het schoolbestuur. 

Binnen 5 besturen wordt er geen protocol gebruikt, hier vallen onder andere de 2 besturen onder die 

(nog) geen begeleiding aanbieden. 

 

Een kwart van de respondenten geeft aan dat het protocol dat zij gebruiken leidend is en aangepast 

naar de situatie van het eigen bestuur. Het bestuur met een eigen protocol hanteert deze ook als 

leidend. Vijf respondenten geven aan dat het protocol vooralsnog niet voldoende is doorgevoerd in 

de begeleiding van startende leraren. Wel geven deze besturen aan hiermee aan de slag te willen 

zodra hier tijd voor is. Twee besturen hanteren alleen de procedurele afspraken en 2 besturen 

hanteren een verschillende aanpak tussen scholen binnen het eigen bestuur. 

 

Ruim driekwart van de respondenten die met een procedure werkt geeft aan dat de procedure 

helder is. Specifieke voorbeelden die vaker genoemd zijn o.a. de korte lijnen die het creëert met de 

starter en een helder overzicht welke rollen er zijn en wie waar verantwoordelijk voor is. Eén 

respondent geeft aan dat het protocol ruimte biedt om deze af te stemmen op de specifieke situatie 

van de school. Een ander geeft als belangrijkste sterkte punt dat het protocol ervoor zorgt dat de 

werkwijze breed gedragen wordt binnen het team. Twee respondenten hebben zich onthouden van 

een antwoord. Deze respondenten geven aan nog bezig te zijn met het opstellen van het protocol 

(eenmaal een eigen protocol en eenmaal een ander algemeen protocol) en kunnen zodoende nog 

geen antwoord geven. 

 

Wat opvalt is dat elke respondent een ander aandachtspunt heeft t.b.v. het verbeteren van het 

protocol. Een onderliggende wens is om het protocol flexibeler te maken zodat deze meer kan 

inspelen op de mogelijkheden binnen het eigen schoolbestuur, met behoud van de sterke punten en 

richtlijnen die het protocol biedt. Wel komt de rol van de schooldirecteur vaker terug in de 
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antwoorden. Zij zouden op een of andere manier bekendheid moeten krijgen met het protocol en 

weten welke taken wel en niet onder hun liggen m.b.t. het begeleiden van startende leraren. 

Expliciet wordt de scheiding begeleiden en beoordelen genoemd. Dit is nog niet in elk bestuur op 

deze manier georganiseerd. Net als bij vraag 12 kunnen 2 respondenten nog geen antwoord geven 

aangezien zij werken aan het opstellen van een protocol. 

 

Een protocol als hulpmiddel bij het begeleiden van startende leraren wordt door bijna alle besturen 

gezien als zeer wenselijk. Specifieke verbeterpunten zijn bestuurs- en/of situatieafhankelijk. Het is 

wenselijk om de schooldirecteur en bestuurder mee te nemen in de gewenste werkwijze m.b.t. de 

begeleiding van de starter. 

 

3. Aanbevelingen 

 

3.1 Aanbeveling t.a.v. omschrijving startende leerkracht: 

Wat betreft de formulering van de definitie startende leraren is het wenselijk om deze breed te 

formuleren. De formulering die genoemd wordt vanuit het begeleidingsprotocol kennisnetwerk 

Twente mei 2017 kan gehanteerd worden en wellicht nog uitgebreid met startend personeel binnen 

het onderwijs. Te denken valt aan onderwijsassistenten, ib-ers, directeuren etc. 

3.2 Aanbeveling t.a.v. de organisatie van de begeleiding 

Optimaliseren van begeleiding van starters is aan te raden. Het protocol geeft structuur en 

duidelijkheid voor zowel de werkgever als de werknemer. Belangrijk is de verschillende rollen 

duidelijk te hebben. De coachende rol en de beoordelende rol dienen gescheiden te zijn. Dit moet 

duidelijk gecommuniceerd worden met de starter. De coach of begeleider moet in kaart brengen wat 

de wensen van de starter zijn. De begeleiding moet op maat zijn en aansluiten bij de behoeftes van 

de starter. Een aanbeveling is ook een overzicht te hebben van de begeleiding over 3 jaar Begeleiding 

van startbekwaam naar basisbekwaam ( begeleidingsprotocol VS mei 2017). Hierdoor zijn er vaste 

momenten waar de directeur starter en begeleider/coach samen komen. De directeur krijgt hierdoor 

een beeld van de starter.  

Keuze uit begeleiders/starerscoaches met verschillende expertises die aansluiten bij de behoefte van 

de starter zijn wenselijk. De combinatie van coach en schoolopleider hebben het voordeel dat de 

coach inzicht heeft in het curriculum van de Pabo en de inductiefase. Ook heeft de coach dan een 

onderwijskundige achtergrond. 

Kwaliteit van begeleiding, de visie op een leven lang leren en professionalisering, koppeling theorie 

aan praktijk, begeleiden inbedden in de organisatie zijn tevens belangrijk (groeidocument kennisbasis 

startende leraren Amsterdam, junior leraar 2015). 

3.3 Aanbeveling t.a.v. het faciliteren  

Het is aan te raden om duidelijkheid te geven over het aantal uren die gefaciliteerd worden om 

starters te begeleiden. Het structureel evalueren van de verhouding beschikbare uren/te begeleiden 

starters wordt aangeraden. Er kan een bovenschoolse starterscoach gefaciliteerd worden vanuit de 

scholen of er kan extern iemand worden aangesteld. 
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Het is van belang om de schooldirecteuren en bestuurder binnen de stichting over de gewenste 

aanpak begeleiding van starters mee te nemen, mogelijk door het aanstellen van een coördinator 

binnen het eigen schoolbestuur. 

Door gebruik te maken van een protocol wordt er structureel gewerkt aan begeleiding van startende 

leraren. Worden zij gehoord en op maat begeleid. Hierdoor zullen starters zich meer competent gaan 

voelen en zal er hierdoor wellicht minder uitval zijn (Krakers, 2015). Om starterscoaches en evt. een 

coördinator aan te stellen zal er geld moeten zijn om dit te kunnen bekostigen. 

 

4. Conclusie 

 

Advies voor de RAP: Breder trekken van begeleiding naar verschillende onderwijsfuncties 

(onderwijsassistenten, IB’ers, leraar ondersteuners etc.). Op gebied van facilitering onderzoekt de 

deelgroep ‘protocol’ hoeveel uren begeleiders beschikbaar hebben om starters te begeleiden. De 

bevindingen van starters zelf worden meegenomen in het eindrapport.  
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Bijlage 2: Advies subgroep Vormen van begeleiding 

 

Subgroep: Vormen van begeleiding 

Leden: Babs Tanner, Joke Naaktgeboren, Herma Eppink, Aukje Koenderink, Marijke Punte en 

Anneloes Muller – van der Molen 

Dateert van: juni 2020 

 

1. Inleiding 

In ons onderzoek hebben we 4 vormen van begeleiding bestudeerd.  

- Individuele begeleiding 

- Intervisie 

- bijeenkomsten met starters 

- het gebruik van videobegeleiding 

We geven antwoord op de volgende vragen: Dit is het, daarom doen we het en geven een advies. 

De subgroep ‘Vormen van begeleiding’ schrijft een advies hoe individuele begeleiding van startende 

leraren, intervisie, professionaliseringsbijeenkomsten van startende leraren en het gebruik van video 

opnames zo optimaal mogelijk vorm gegeven kunnen worden binnen de 

startersbegeleiding. ‘Begeleiding op maat’ is het uitgangspunt. 

2. Onderzoek 

In de afgelopen maanden zijn wij meerdere keren bij elkaar gekomen. In tweetallen hebben wij 

verschillende vormen van begeleiding verder onderzocht en uitgewerkt. Als leidraad hebben wij 

hiervoor het protocol ‘Begeleiding van starters’ gebruikt vanuit het project Versterking 

Samenwerking uit 2017. 

Wij hebben de stappen van een praktijkgericht onderzoek als leidraad gevolgd. We hebben gekeken 

naar de probleemanalyse, onderzoeksvraag, contextanalyse, behoefteanalyse, bronnen, inspirerende 

voorbeelden, conclusie en aanbevelingen. 

3. Aanbevelingen 

3.1. De begeleiding van een starter 

Elke startende leraar heeft een ander startniveau. Dit startniveau, ofwel de beginsituatie, is de basis 

voor verdere begeleiding en wordt in een kennismakingsgesprek vastgelegd. De eerste 3 jaar krijgt de 

starter persoonlijke begeleiding, het inductietraject. 

 

“Een goed inductieprogramma staat niet op zichzelf, maar is ingebed in de structuur en de cultuur 

van de school en het bestuur. Het is verbonden met de pedagogische visie van de school. De 

ontwikkeling van goede begeleidingsprogramma’s voor startende leraren is daarom niet alleen een 

taak van een gepassioneerde coach, maar vereist een gezamenlijke inspanning van de schoolleider, 

P&O’ers en anderen binnen de school en het bestuur” (Snoek, 2017). 

 

3.2. Individuele begeleiding  

Tijdens deze individuele begeleiding staat de professionele en persoonlijke groei centraal. Elke 

starter volgt een eigen cyclus van gesprekken. De intensiteit en frequentie van individuele 

begeleiding, waaronder de cyclus van gesprekken en startersbijeenkomsten, is afhankelijk van de 
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beginsituatie en de behoefte van de starter. De starter is eigenaar van zijn eigen leerproces. Het 

startersprotocol dat is ontwikkeld gedurende het project Versterking samenwerking kan gebruikt 

worden als leidraad. Individuele begeleiding kent een relatie met alle andere vormen van 

begeleiding. 

 

3.3 Intervisie en startersbijeenkomsten 

De insteek is dat startende leraren elkaar helpen om beter te worden in hun werk. In een van te 

voren afgesproken frequentie en volgens een afgesproken tijdspad komen op initiatief van de 

begeleiders van starters de startende leraren bijeen. Er worden problemen behandeld die zich op de 

werkvloer voordoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke, ’technische’ kwesties maar ook 

problemen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben. Dit stimuleert het welbevinden 

en zelfvertrouwen van startende leraren. Startende leraren worden gestimuleerd om (gezamenlijk) 

te reflecteren op de kwesties waar ze tegenaan lopen. Daarbij zijn interactie, discussie en onderlinge 

feedback krachtige leermiddelen. Om de effectiviteit en de bruikbaarheid van professionalisering te 

versterken worden starters betrokken  bij het bepalen van de doelen, inhoud, opzet en methodiek. 

Professionele persoonlijke groei wordt bevorderd doordat starters en begeleiders zich gezamenlijk 

verantwoordelijk voelen voor hun professionele ontwikkeling. Vast onderdeel van de 

startersbijeenkomsten is intervisie als vorm van professionalisering.  Naast de startersbijeenkomsten 

krijgt een startende leraar individuele begeleiding. 

  

* Bijlage 1: Een voorbeeld van een overzicht hoe startersbijeenkomsten kunnen worden vormgegeven 

in het PO. 

* Bijlage 2: Een voorbeeld van een overzicht hoe startersbijeenkomsten kunnen worden vormgegeven 

in het VO. 

Intervisie in groepen is een onderdeel van het begeleidingstraject van nieuwe leraren. Opleidings-en 

begeleidingsactiviteiten worden gecombineerd. Praktische en sociale integratie, ondersteuning bij 

het werk in de klas en het werk rondom het primaire proces en aandacht voor loopbaanontwikkeling, 

zijn succesvolle kenmerken waar intervisie aan moet voldoen. Aan de hand van concrete ervaringen 

leren gelijkwaardige collega’s van elkaar. Het doel is professionalisering door te luisteren en te 

reflecteren. Aan een intervisie groep kunnen naast starters ook ervaren leraren (die wisselen van 

school), zij-instromers en leraren in opleiding deelnemen. De intervisieleider is deskundig en brengt 

expertise in, laat de deelnemers nadenken en discussiëren over de antwoorden.  

 

3.4 Videobegeleiding 

Binnen de begeleiding van startende leraren is het gebruik van video-opnames van de normale 

dagelijkse klassenpraktijk een handig middel gebleken om tot reflectie te 

komen. Waar video voorheen een begeleidingsinstrument was dat ingezet werd op de momenten 

dat het ‘niet liep’ in een klas, is het nu juist een middel voor professionalisering. Het zorgt er tevens 

voor dat de starter een ‘reflective practitioner’ wordt (Schön, in Ruijters & Simons, 2015).  

 

Beelden kunnen dan in alle rust teruggekeken worden en hiermee de startende leerkracht de 

kans geven om te focussen op verschillende aspecten van het eigen leerkrachtgedrag.  

Binnen de videobegeleiding onderscheiden wij twee vormen; beeldcoaching en zelfstandig filmen 

met bijvoorbeeld Iris Connect.  
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3.5 Plan van Aanpak 

 

3.5.1. Individuele begeleiding  

Een individueel begeleidingstraject is nodig om voortijdig uitval van startende leraren te voorkomen. 

Daarnaast heeft het begeleidingstraject een PR-waarde om laatstejaars studenten voor te bereiden 

voor het beroep leraar basisonderwijs.   

Waarom is individuele coaching belangrijk?  

- De combinatie van die grote verantwoordelijkheid en de ‘professionele 

eenzaamheid’ veroorzaakt bij veel starters een hoge mate van stress, die kan leiden tot uitval 

uit het beroep. 

- Zij zijn daarmee verantwoordelijk voor het hele onderwijsleerproces in de klas: lessen 

voorbereiden, instructie geven, leerlingen begeleiden, leerresultaten evalueren, 

communiceren met ouders, zorgplannen opstellen, et cetera.  

- Die abrupte overgang van opleiding naar beroep is vrij uniek. In weinig andere beroepen is 

die overgang zo groot. 

- Individuele trajecten / het moet maatwerk zijn: Daarnaast vraagt het continuüm van 

professionele ontwikkeling om een toenemende verantwoordelijkheid. Het gaat er niet 

alleen om dat de verantwoordelijkheid van starters in de eerste jaren wordt beperkt, maar 

ook dat de verantwoordelijkheid in de jaren daarna toeneemt. Dat roept de vraag op naar 

loopbaanpaden. Van startende leraar, naar ervaren leraar, naar expert. 

- Bij een doelgericht begeleidingsprogramma waarvan één van de doelen is om 

competentieontwikkeling van startende leraren te stimuleren en te ondersteunen, hoort ook 

de evaluatie van die competentieontwikkeling, enerzijds om het leren (bij) te sturen en 

anderzijds om de ontwikkeling van competenties zichtbaar te maken en te erkennen. 

 

3.5.2. Intervisie en startersbijeenkomsten 

Waarom Intervisie en bijeenkomsten met starters belangrijk zijn:  

- De stress en de professionele eenzaamheid veroorzaken vaak onzekerheid, waardoor 

startende leraren zich sterk oriënteren op collega’s: hoe doen zij het? Gevolg is dat zij het 

handelen van collega’s al snel gaan kopiëren. Startende leraren zijn dan geen bron van 

nieuwe creatieve en innovatieve impulsen en invalshoeken, maar ze nemen bestaande 

aanpakken en de heersende cultuur over. 

- Die focus op selectie versterkt het mentale model dat bij de start van het beroep alles op 

orde moet zijn. In plaats daarvan zou er sprake moeten zijn van een mentaal model waarin 

de nadruk ligt op de voortdurende ontwikkeling van de leraar, niet alleen in de opleiding, 

maar ook tijdens de uitoefening van het beroep. 

- In de kern is leraar zijn een eenzaam beroep: leraren staan veelal in hun eentje voor de klas. 

 

3.5.3. Videobegeleiding 

Waarom videobegeleiding belangrijk is: 
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1. Beeldcoaching  

Binnen beeldcoaching worden de gemaakte opnames bekeken en geanalyseerd samen met 

een hiervoor opgeleide beeldcoach. De begeleiding is niet oordelend en de 

ontwikkelingsvragen van de startende leerkracht zelf, vormen de basis voor de 

coaching. De gesprekken naar aanleiding van de videobeelden geven een aanzet 

tot reflectie, verandering en ontwikkeling om zo te kunnen blijven groeien als professional.  

 

2. Zelfstandig filmen met bijvoorbeeld Iris Connect  

Naast filmmateriaal gemaakt door een beeldcoach kan men ook gebruik maken van eigen 

videomateriaal om te reflecteren. Uit onderzoek blijkt dat het materiaal van Iris 

Connect hierbij erg handig is (Education Endowment Foundation, z.d.), daar het met 

laptops filmt vanuit twee camerapunten. Hierdoor kan men dus zonder extra personen in de 

ruimte goede opnames maken én zullen de kinderen en de leerkracht met meer 

zelfvertrouwen de les in gaan. De opnames komen gelijk in een beveiligde Cloud, in een 

eigen bibliotheek terecht en de leerkracht blijft zelf eigenaar van het materiaal (met het oog 

op de privacywet). Het materiaal is ook goed in te zetten bij bijvoorbeeld collegiale 

consultatie, of Lesson Study. Iris Connect is dus een míddel om te komen tot reflectie. Het is 

de dialoog met anderen over de beelden, welke maakt dat er ontwikkeling 

plaatsvindt (Vervoort & Van den Berg, 2014).       

 

4. Conclusie 

 

Individuele begeleiding 

Voorwaardelijk bij de begeleiding van starters: 

- Een vaste onafhankelijke begeleider/starterscoach. Getraind en opgeleid 

- Begeleider/starterscoach is begeleider, geen beoordelaar. 

- Tijd en ruimte voor deze begeleiding voor starter. Geef een starter niet direct een groep met 

moeilijkheden en belast de startende leerkracht niet met (extra) taakuren zodat hij/zij de 

focus kan houden op het zo optimaal ontwikkelen van zijn/haar leerlingen. 

- Vertrouwelijke band met de begeleider. Een luisterend oor, iemand met ervaring, ruimte 

voor alle vragen en antwoorden. 

- Lesbezoeken, observaties worden structureel ingepland, maar ook op aanvraag van de 

starter. 

- Voor lesobservaties kan gebruikt gemaakt worden van het ICALT instrument: 

o 1 International Comparative Analysis of Learning and Teaching. 

o 2 Het ICALT-instrument en de e-learning zijn gefundeerd op het werk van prof. dr. 

W.J.C.M van de Grift. 

- De mogelijkheid om gebruik te maken van video/beeldcoaching . 

- De mogelijkheid om gebruik te maken van Co-teaching. Co-teaching is een effectieve manier 

van coaching gebleken. 

o http://www.steunpuntgok.be/downloads/goktip_co_teaching_praktisch.pdf 

o https://www.anderson5.net/cms/lib/SC01001931/Centricity/Domain/3345/Co-

Teaching%20Manual.pdf 

o https://www.leraar24.nl/70269/co-teaching-aanpak-passend-onderwijs  

http://www.steunpuntgok.be/downloads/goktip_co_teaching_praktisch.pdf
https://www.anderson5.net/cms/lib/SC01001931/Centricity/Domain/3345/Co-Teaching%20Manual.pdf
https://www.anderson5.net/cms/lib/SC01001931/Centricity/Domain/3345/Co-Teaching%20Manual.pdf
https://www.leraar24.nl/70269/co-teaching-aanpak-passend-onderwijs
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- Een vast ‘maatje’ in de school (liefst in de eigen bouw en die werkt op dezelfde dagen als de 

starter) voor praktische vragen over materiaal, systemen, etc.  

- Begeleiding wordt uitgevoerd n.a.v. een persoonlijk begeleidingsplan die de starter samen 

met de begeleider/starterscoach ontwerpt (Snoek, 2017). 

- Bovenschools facilitering van begeleiders/starterscoaches. Zie ook het protocol dat opgesteld 

is n.a.v. Versterking Samenwerking 2017. 

Intervisie 

Tijdens ons literatuuronderzoek hebben wij nog geen onderzoek gevonden dat de effectiviteit van 

intervisie als onderdeel van een inductietraject voor startende leraren vaststelt.  

Onderzoek naar verwante vormen van professionalisering biedt aanknopingspunten voor het 

beantwoorden van de vraag: Welke bijdrage kan intervisie leveren aan het succes van een 

inductietraject voor startende leraren? We kunnen eruit afleiden aan welke kenmerken intervisie zou 

moeten voldoen om een bijdrage te kunnen leveren aan de doelen van inductietrajecten. Kort 

gezegd gaat het daarbij om praktische en sociale integratie, ondersteuning bij het werk in de klas en 

het werk rondom het primaire proces, en aandacht voor loopbaanontwikkeling. 

 

Wanneer intervisie in inductietrajecten voor startende leraren wordt ingezet om daaraan een 

bijdrage te leveren, is het belangrijk dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

samen leren van en met elkaar 

- een deskundige begeleider die expertise inbrengt en ook als coach kan fungeren 

- de begeleider stelt vragen en laat de deelnemers nadenken en discussiëren over de 

antwoorden. 

- deelnemers brengen eigen leerpunten en casussen in vanuit hun dagelijks werk 

- deelnemers zijn betrokken bij het bepalen van inhoud en methodiek 

- er is een veilige cultuur waarin deelnemers hun problemen durven inbrengen 

- deelnemers worden gestimuleerd ideeën uit te proberen en hun ervaringen terug te 

koppelen 

- er is een professionele cultuur waarin starters en zittende leraren zich gezamenlijk 

verantwoordelijk voelen voor hun professionele ontwikkeling. 

 

Videobegeleiding 

Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat het gebruik van video-opnames echt bij kan 

dragen aan de ontwikkeling van startende leraren. Recent onderzoek van Vervoort & Van den Berg  

(2014) onderschrijft dit. Wél is het van belang met wie startende leraren de videobeelden 

bestuderen. Ervaren leraren (of een coach) blijken meer aandacht te hebben voor het didactisch 

handelen van de leerkracht en de leerprocessen van de leerlingen, terwijl de beginnende leraren zich 

meer richten op oppervlakkige elementen. Er zal binnen de begeleiding dus aandacht moeten zijn 

voor de ‘learn to notice’-gedachte, waarin de startende leerkracht belangrijke kenmerken binnen 

onderwijssituaties leert herkennen, interpreteren en verbinden aan begrippen (Van Es & Sherin, in 

Vervoort & Van den Berg, 2014). Dit om een betekenisvolle ontwikkeling in gang te kunnen zetten en 

op gang te kunnen houden.  

 

Actieplan, planning en budget 

Om de begeleiding van starters functioneel vorm te geven is het noodzakelijk dat deze vormen van 
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begeleiding worden ingezet. De begeleiding van starters moet een vaste plek krijgen in het beleid van 

de stichting/school. Hiervoor wordt een coördinator of werkgroep aangesteld die voldoende 

gefaciliteerd worden om dit beleid te borgen en duurzaam in te zetten. Het advies luidt om 

schoolopleiders als starterscoach in te zetten om een succesvolle doorgaande lijn van aspirant 

leerkracht naar startende leerkracht te bewerkstelligen. Wij adviseren om de VELON-registratie in te 

zetten als onderdeel van de professionalisering schoolopleider/starterscoach. 

5. Bijlagen Subgroep ‘Vormen van begeleiding’ 

Bijlage 1: Een voorbeeld van een overzicht hoe startersbijeenkomsten kunnen worden vormgegeven in 

het PO. 

Bijeenkomsten voor startende leraren 

1  Startbijeenkomst  

Locatie: bestuurskantoor  

Bijeenkomst in de opstartweek van het nieuwe schooljaar met 

starters en LIO studenten  

Doel: Kennismaking met de Stichting en begeleider (BSL)  

Aanwezig: Voorzitter, P&O, BSL-ers e.a.  

2  Starterscafé 1 

(november)  

Locatie: Café/ Cultuurhus)  

Bijeenkomst met alle starters en LIO studenten  

Doel: Inzicht op zorg  

Inhoud:   

• Workshop: Talentontwikkeling  

• Workshop: Interne en externe zorg  

• Intervisie in groepen  

Aanwezig: IB-ers, BSL-ers, evt. experts (gedrag, coördinatoren, HGW, 

hoogbegaafdheid e.a.)  

  

Verder liggen in de verschillende ruimtes  flappen klaar, waar starters 

vragen/opmerkingen/kreten op kunnen schrijven die worden 

meegenomen naar volgende bijeenkomsten  

  

3  Starterscafé 2 (februari)  Bijeenkomst met alle starters en LIO studenten  

Doel: Professionele persoonlijke groei  

Inhoud:  

• Workshop: Talenten (Luk de Wulf. Ik kies voor mijn talent)  

• Workshop: Kernkwaliteiten (Fred Korthagen. Krachtgericht 

coachen)  

• Intervisie in groepen  

Aanwezig: BSL-ers, experts  

4  Starterscafé 3 (juni)  Bijeenkomst met alle starters en LIO studenten  

Doel: Terugblik op het schooljaar en vooruitblik. Doelen stellen, 

Trots!!  

Inhoud:   

• Workshop :Terugblik op afgelopen jaar, successen vieren!  

• Workshop: Vooruitblik op nieuwe jaar. Doelen stellen en 

afspraken maken.  

• Intervisie in groepen  
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Aanwezig: BSL-ers, experts  

   

 

Themabijeenkomsten  

    onderwerp  invulling  gastspreker  

1  start  wat voor leraar ben ik?  Contra analyse en 

kernkwaliteiten.  

niet nodig  

2  school  oudercontacten/gesprekken    Marja Klaver  

3  groep  klassenmanagement    directeur speciaal onderwijs  

4  lessen  handelingsgericht werken  lerende leraren    

5  leerlingen  gedrag: PBS      

6    analyseren gegevens en 

bedenken van interventies/ 

zorgstructuur:  

  Intern 

begeleider/orthopedagoog  

  

* Bijlage 2: Een voorbeeld van een overzicht hoe startersbijeenkomsten worden vormgegeven in het 

VO. 

Voorlichting door stafbureau, o.a. personeelszaken, ict. 

Tijdstip: 30 juni 2020 

Locatie: ‘vestiging mavo-havo-vwo’, lokaal Studium (bibliotheek) 

Tijdstip: 14.00-15.30 uur 

1. Ontvangst, info over introductie  

2. Pensioen & verzekering & arbeidsomstandigheden, Intranet, belangrijke protocollen 

3. Uitleg over ICT, het netwerk en de werkwijze op school 

4. Training/uitleg office 365) 

5. Uitleg over social media protocol en AVG 

6. Rondvraag 

7. Sluiting 

 

Gebruikte literatuur  

https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2017/10/180226-

Publicatie_GoedeCondities_190x270_CMYK_LR.pdf  

https://www.leraar24.nl/app/uploads/Bijlage-2_-Infoboekje-begeleiding-startende-leraren.pdf  

http://www.begeleidingstartendeleraren.nl/wp-

content/uploads/2018/02/handreiking3.compressed.pdf  

https://www.rug.nl/about-ug/video/archive/2017/icalt-e-learning  

https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/intervisie-professionalisering-leraren/  

https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2017/10/180226-Publicatie_GoedeCondities_190x270_CMYK_LR.pdf
https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2017/10/180226-Publicatie_GoedeCondities_190x270_CMYK_LR.pdf
https://www.leraar24.nl/app/uploads/Bijlage-2_-Infoboekje-begeleiding-startende-leraren.pdf
https://www.leraar24.nl/app/uploads/Bijlage-2_-Infoboekje-begeleiding-startende-leraren.pdf
http://www.begeleidingstartendeleraren.nl/wp-content/uploads/2018/02/handreiking3.compressed.pdf
http://www.begeleidingstartendeleraren.nl/wp-content/uploads/2018/02/handreiking3.compressed.pdf
https://www.rug.nl/about-ug/video/archive/2017/icalt-e-learning
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/intervisie-professionalisering-leraren/
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https://www.begeleidingstartendeleraren.nl  

https://www.leraar24.nl/69825/tien-tips-voor-de-begeleiding-van-startende-leraren/  

 

- Goede condities voor startende leraren, Marco Snoek en Brigit van Rossum  

- Startende leraren in het po en vo van Marco Snoek, 2017 

- Krachtgericht coachen, Fred Korthagen  

- PBS van Annemieke Golly en Jeff Spraque  

- Both, D.D. (2004). De klas in beeld. School Video Interactie Begeleiding (SVIB) in de 

basisschool. Opgehaald op 16 mei 2020 

van https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/531d55221f2f7058b185977a63a0731

8 

- Bouwhuis, M. (2016). De leraar in beeld. Handboek beeldbegeleiding in het onderwijs. Huizen: 

Pica 

- Education Endowment Foundation, (z.d.) IRIS 

Connect: Developing classroom dialogue and feedback through collective video reflection. Opgeh

aald op 19 mei 2020 van https://educationendowmentfoundation.org.uk/projects-and-

evaluation/projects/iris-connect/ 

- Ruijters, M. & Simons, R. (Red.). (2015). Canon van het leren. 50 concepten en hun 

grondleggers. Donald Schön, Reflective practitioner. Deventer: Vakmedianet. 

- Tripp, T.R. & Rich, P.J. (2012). The influence of video analysis on the proces of teacher 

change. Teaching and Teacher Education, 28, 728-739. 

- Vervoort, M & Van den Berg, E. (2014). Je weet niet wat je ziet: videocases in de 

lerarenopleiding. Opgehaald op 16 mei 2020 

van https://www.researchgate.net/publication/283488619   

 

  

https://www.begeleidingstartendeleraren.nl/
https://www.leraar24.nl/69825/tien-tips-voor-de-begeleiding-van-startende-leraren/
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/531d55221f2f7058b185977a63a07318
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/531d55221f2f7058b185977a63a07318
https://educationendowmentfoundation.org.uk/projects-and-evaluation/projects/iris-connect/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/projects-and-evaluation/projects/iris-connect/
https://www.researchgate.net/publication/283488619
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Bijlage 3: advies subgroep Monitoren 

 

Subgroep: Monitoren van de ontwikkeling van startende leraren 

Leden: Annette van der Velde, Bas Slot en Elly Kamphuis 

Dateert van: juni 2020 

 

1. Inleiding  

In de subgroep Monitoren (‘het monitoren van de ontwikkeling van startende leraren’) is gekeken 

naar enkele plus- en minpunten van bestaande begeleidingsinstrumenten waaronder het protocol, 

Bardo, Dot-Elo, Icalt en Junior Leraar. Geconcludeerd is dat Junior Leraar als app de meeste kans van 

slagen heeft.  

 

Ook heeft de werkgroep gesproken over de mogelijkheden van het doorontwikkelen van een eigen 

digitaal werkplekleren begeleidingsmodel dat aansluit bij het werkplekleren formulier van Saxion (dat 

is ontwikkeld in overleg met het werkveld). Hierin kan specifiek worden toegewerkt naar doelen 

passend bij de basisbekwame leraar danwel de vakbekwame leraar.  

 

Daarnaast zijn de rollen van de begeleider (ontwikkeld door het project Versterking Samenwerking, 

2014-2017) op basis van nieuwe bronnen vastgesteld. Er is hierbij onderscheid gemaakt in de rol van 

‘persoonlijk bekwaam begeleider’ en ‘professioneel bekwaam begeleider’. Bovendien wordt de taak 

van een bovenschools begeleider nader toegelicht. 

 

2. Onderzoek en opbrengsten 

 

2.1 Verdieping rolbeschrijving begeleider startende leraren  

Definitie van het begrip ‘begeleider’      

De term ‘begeleider’ wordt gebruikt voor de (ervaren) leraar die startende of aanstaande leraren 

‘wegwijs maakt in het beroep’, en dan in het bijzonder gericht op de professionele ontwikkeling van 

de starter. 

De begeleider heeft tot taak de starter te begeleiden in het leren functioneren in de beroepspraktijk 

en gebruikt hiertoe technieken uit coaching en supervisie. De begeleider heeft niet tot taak de starter 

te beoordelen.    

Definitie van het begrip ‘startende leraren’      

Onder startende leerkracht wordt verstaan:     

• Recent afgestudeerde leraar (minder dan drie jaar)  

• Leraar in een onstabiele situatie door mobiliteit 

• Leraar in een onstabiele situatie door verandering van bouw  

• Re-integrerende leraar 

• Langdurig invaller (langer dan één maand)        

Aan welke kenmerken voldoet een bekwame begeleider?  

Een bekwame begeleider:  
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• beschikt over (een rijkdom aan) strategische kennis over leren;  

• beschikt over minimaal vijf jaar praktijkervaring in het onderwijs;  

• bezit kennis over het begeleiden van startende leraren;  

• is kundig/ervaren in het begeleiden van collega’s;  

• is vaardig in het opstellen van leerdoelen op maat;  

• is in staat de resultaten van de begeleiding te borgen. 

 Zie ook hiervoor de site van Velon Beroepsstandaard (www.velon.nl)  

2.2 De persoonlijke en relationele steun van de bekwame begeleider (‘the mentoring approach’) 

Er wordt in alle publicaties onderscheid gemaakt tussen persoonlijke en relationele steun door de 

begeleider enerzijds en steun bij de professionele ontwikkeling anderzijds. Dit eerste type steun is 

erop gericht het persoonlijk welbevinden van de starter binnen de school te bevorderen, door de 

starter wegwijs te maken in de organisatie en de cultuur van de school en door steun te bieden op 

het gebied van orde en klassenmanagement.  

Een bekwame begeleider vertoont daarin de volgende kenmerken (o.a. Feiman-Nemser, 2001):  

Een bekwame begeleider: 

• voelt het begeleiden van starters niet als opgelegde taak of plicht;  

• is betrouwbaar: hij praat niet over de starter met derden;  

• is beschikbaar, respectievelijk kan snel beschikbaar zijn als zich problemen voordoen (volgens 

starters); 

• hij zorgt ervoor dat hij de starter geregeld spreekt (formeel geregelde afspraken werken het 

best);  

• er kunnen ook twee of meer begeleiders zijn: als de onderlinge relaties goed zijn, werkt dit 

misschien zelfs beter;  

• is een betrouwbare gesprekspartner: hij kent zijn rol als begeleider en verwart deze niet met 

die als beoordelaar;  

• communiceert hoop en optimisme en steunt de starter;  

• accepteert de starter en geeft emotionele steun: aan de basis van de relatie tussen 

begeleider en starter ligt empathie, dat wil zeggen: accepteren zonder oordelen, begrip 

hebben voor de zorgen en problemen van de starter en voor de levensfase waarin de starter 

zich bevindt;  

• staat model voor ‘verwondering over lesgeven’: hij leeft de passie voor lesgeven en leren 

vóór;  

• heeft als hoofddoel samen met de starter factoren te benoemen die maken dat de starter 

succeservaringen en voldoening beleeft in zijn leraarsrol en kan op die manier richting geven 

aan de verdere professionele ontwikkeling van de starter;  

• kan aanmoedigen tot probleemoplossend denken;  

• stimuleert het zelfvertrouwen en het competentiegevoel van de starter in zijn benadering: hij 

gaat ervan uit dat de starter dingen kan en weet de tekenen van groei te markeren;  

• reflecteert op zichzelf.  
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2.3 De professionele steun van de bekwame begeleider      

Dit type steun is erop gericht de professionele ontwikkeling van de starter te bevorderen en staat 

niet los van de persoonlijke en relationele steun. Het is essentieel dat er een goede verhouding 

wordt gevonden tussen relationele steun bieden en het uitdagen van starters op het punt van hun 

professionele ontwikkeling (Daloz, 1986; Feiman-Nemser, 2001; Tang, 2003; Rajuan et al., 2007).  

Een bekwame begeleider die professionele steun biedt vertoont als meest genoemde kenmerken:  

Een bekwame begeleider:  

• is zelf een goede leraar: indien mogelijk staat hij model in de klassensituatie, door bepaalde 

onderdelen van een les voor te doen (modelrol), door coaching-on-the-job, door het helder 

feedback geven aan de starter;  

• heeft zich bekwaamd in het leren van volwassenen, heeft scholing in ‘begeleider zijn’ 

gekregen; 

• beschikt over een breed repertoire aan professionele ontwikkelstrategieën om de starter te 

laten leren;  

• staat model voor iemand die zelf continu leert en dus ook van de starter wil leren; hij is 

transparant over zijn eigen zoektocht en heeft een onderzoekende houding;  

• focust daarnaast in de begeleiding van de starter sterk op het leren van de leerlingen;  

• zorgt ervoor dat de starter betekenisvolle verbanden legt tussen wat hij tijdens de opleiding 

en door bestudering van de theorie heeft geleerd en wat hij in praktijk brengt;  

• daagt de starter voldoende uit om nieuw gedrag uit te proberen in de les;  

• stimuleert zelfreflectie van de starter, voordat hij met eigen adviezen komt; 

• herkent goed lesgeven, ook als dit een vorm aanneemt die hij zelf niet in huis heeft of die op 

school niet gangbaar is;  

• hij heeft een heldere visie op lesgeven en leren lesgeven, maar is er niet op uit de starter tot 

een kloon van zichzelf te maken;  

• daagt de starter ertoe uit om gedeelde beelden te verkrijgen van wat een goede 

professionele praktijk inhoudt, van de standaarden die je als professional hanteert 

(uitgaande van de SBL- competenties/bekwaamheidseisen Onderwijscoöperatie) en duldt 

daarin geen vrijblijvendheid;  

• heeft een dusdanige positie op school, dat hij kan zorgen voor andere contacten binnen de 

school waarvan de starter ook kan leren;  

• werkt vanuit de ‘kern’ (Evelein, Korthagen & Lagerwerf, 2011): hij is in staat om startende 

leraren hun kernkwaliteiten te leren benoemen, hun idealen en hun missie te leren 

ontdekken en hun eigen (belemmerende) overtuigingen te verhelderen;  

• past de aard van de relatie in de loop van de begeleiding steeds aan, door gaandeweg 

afstand te nemen als de starter meer op eigen benen gaat staan; waar het maar enigszins 

kan, moet de starter steeds meer echte verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen en daar 

ruimte voor krijgen.  

Afhankelijk van de vraag van de starter zal de begeleiding zich richten op de persoonlijke en 

relationele en/of professionele steun.  
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2.4 Wat is de aanpak van de bekwame begeleider in de praktijk?  

Een bekwame begeleider werkt vanuit principes om zijn rol als meedenker in te vullen, waarbij hij 

ervan uitgaat dat hij startende leraren behandelt zoals hij hoopt dat die hun leerlingen zullen 

behandelen. Een bekwame begeleider:        

• bepaalt samen met de starter wat de begeleiding inhoudt en hoe de aanpak wordt;  

• stelt samen met de starter leerdoelen op;  

• brengt de kwaliteiten en de ontwikkelpunten van de starter in beeld;  

• levert maatwerk, d.w.z. hij stemt zijn begeleiding af op degene die hij voor zich heeft en is 

daarin flexibel;  

• legt verantwoording af bij het bestuur c.q. de directie;  

• doet de terugkoppeling samen met de starter na het begeleidingstraject aan bestuur c.q. 

directie.  

2.5 Rollen van de begeleider 

 

De gids: iets leren. De begeleider is in de rol van gids inhoudelijk expert. Hij is het voorbeeld van een 

goede leraar door zijn ervaring en kennis. Dit zie je terug in wat de begeleider doet, hoe hij zijn werk 

aanpakt, hoe hij kennis deelt en hoe hij in zijn werk staat. Kernactiviteiten: kennis delen, voordoen, 

ontvouwen, uitleggen, tonen, adviseren, vertellen. 

 

De coach: laten leren. De begeleider laat de starter werken en leren door vragen te stellen die de 

starter aan het denken zet over zijn manier van werken. Hij luistert en sluit aan bij de behoeften van 

de starter. Kernactiviteiten: bevragen, reflecteren, spiegelen, samenvatten, zich verbazen, 

nieuwsgierig zijn. 

 

De collega: samen leren. Zij hebben elkaar nodig om iets te leren over het vak en zijn gelijkwaardig. 

De starter heeft bij deze collegiale samenwerking meer ruimte om te werken en zich te ontwikkelen 

zonder begeleiding. De begeleider kan in deze rol ook zelf een leervraag hebben en de starter 

uitnodigingen om mee te zoeken, te ontwikkelen of feedback te geven. Kernactiviteiten: 

onderzoeken, ontwikkelen, discussiëren, uitwisselen (Kessels & Geldens, 2014). 

 

2.6 Taakomschrijving bovenschools begeleider (te denken valt aan):  

• Overleg met P&O functionaris i.v.m. lijst startende leraren;  

• Contact maken met directeuren; 

• Intakegesprekken afnemen c.q. coördineren per startende leerkracht i.v.m. leervraag;  

• Contacten maken met begeleiders (schoolopleiders, coaches);  

• Uitzetten van begeleidingstrajecten i.s.m. begeleiders;  

• Mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de startende leerkracht;  

• Startportfolio’s verzamelen van de startende leraren;  

• Contact met het bestuur onderhouden i.v.m. voortgang startende leraren;  

• Coördineren van schoolopleiders-activiteiten.    
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2.7 Vergelijking begeleidingsinstrumenten 

 

 Junior leraar Bardo DOT-ELO I-Calt Starters-

protocol 

V.S. (2017) 

Competenties van 

leraren zijn 

weergegeven 

X - X X X 

Er worden verschillende 

niveaus weergegeven  

-Basisbekwaam- 

-Vakbekwaam- 

X X X - X  

Mogelijkheid tot 

zelfreflectie 

X X X X X 

Gebruiksvriendelijkheid 

voor de starter 

~? ~? X X - 

Gebruiksvriendelijkheid 

voor de starterscoach 

~? ~ ? X ~ X 

Kijkwijzer voor 

lesbezoek 

- - X X X 

Extra’s +App op de 

telefoon 

+Kaartenbox met 

dialoogkaarten 

+Assessment 

mogelijkheid/ 

certificaat 

bekwaam 

leraarschap 

+Leerwerkkaarten 

+competentiekit BOOT 

Ook voor 

student te 

gebruiken 

  

Kritiekpunt - Kosten scans 

voor 3 jaar €30 pp 

-  - Kosten 

aanschaf per 

leerlingaantal 

- Dagdeel volgen 

van de training. 

Onderzoeksbelang 

lijkt voorop te 

staan 

Mist een 

digitale 

mogelijkheid 
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Bijlage 4: Advies subgroep Eigenaarschap 

 

Subgroep: Eigenaarschap in ontwikkeling 

Leden: Bernardien Nijhof, Monique Mos, Margriet Koning en Martine Wissink 

Dateert van: juni 2020 

 

1. Inleiding 

Vanuit het project Versterking Samenwerking is er een start gemaakt met het begeleiden van 

startende leraren en zijn er verschillende producten ontwikkeld voor het begeleiden van startende 

leraren. Binnen onze groep hebben wij onze aandacht gericht op het eigenaarschap van de startende 

leerkracht over de eigen ontwikkelingsdoelen versus de schooldoelen.  

De onderzoeksvragen en deelvragen waarop wij ons hebben gericht zijn: 

• Is het gemis aan eigenaarschap pijnpunt voor uitval/ (regionaal) leraren tekort? 

- Welke intrinsieke en extrinsieke voorwaarden moeten hiervoor minimaal aanwezig zijn? 

- Welke ontwikkeling moet gemaakt worden om van startbekwaam, basisbekwaam te worden 

en op welke manier blijft eigenaarschap overeind? 

- Hoe zijn de leer/ontwikkeldoelen (eindgesprek Saxion) daadwerkelijk in te zetten als start 

POP? 

• Is er voldoende mogelijkheid om op het ontwikkelde eigenaarschap op de opleiding een 

doorgaande lijn aan te houden richting de werkvloer? 

- Waar liggen de verschillen/behoeften? 

2. Onderzoek 

De resultaten laten zien dat als je het eigenaarschap van starters wilt vergroten, het zinvol is om het 

gevoerde eindgesprek op de opleiding te gebruiken als startgesprek (bijvoorbeeld als start van het 

POP) binnen de gesprekscyclus binnen een schoolbestuur. Op die manier krijgen zowel starter als 

werkveld in beeld of ze bij elkaar passen en continueer je een doorgaande lijn in de ontwikkeling van 

de starter. 

Als je het eigenaarschap van starters wilt vergroten, dan is het zinvol om in eerste instantie te 

onderzoeken of de intrinsieke randvoorwaarden (willen, kunnen, betekenen) en extrinsieke 

voorwaarden aanwezig zijn, omdat uit onderzoek blijkt (Pieter vd Haak) dat eigenaarschap van grote 

invloed is op de energie die mensen krijgen van hun werk. 

Hieronder volgt een concrete opsomming hoe en waar wij onze data hebben verzameld: 

- Georganiseerde bijeenkomst binnen de OPO HvT voor leraren < 5 jaar werkzaam binnen 

de stichting (groepsinterview) 

- Individuele gesprekken met startende leraren 

- Ervaringen schoolopleiders met eindgesprekken Saxion 

- Uitschrijvingen MCO vanaf 20181218 (OBT) 

- Bronnen: 

▪ AOB-blad 

▪ Onderzoek “Starters aan het woord”: Babs (Barbara) Simmers, 2018 
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▪ Goede condities voor startende leraren: Het waarom en hoe van een goed 

begeleidingsprogramma (Marco Snoek en Brigit van Rossum) 

▪ Artikelen: 7 randvoorwaarden eigenaarschap 

▪ Diverse inductieprogramma’s  

▪ Protocol begeleiding starters OPOA (Lerende leraren: kennisnetwerk) 

▪ Scholing: lerarenopleider 

3. Aanbeveling & conclusie 

Het eindgesprek (de eindpresentatie/pitch) van het Saxion (Pabo opleiding) gebruiken als start-POP, 

zodat de begeleiding op de werkvloer direct aansluit op de ingezette persoonlijke- en professionele 

ontwikkeling van de startende leerkracht. Het is belangrijk dat de nadruk in de begeleiding op de 

kwaliteiten en talenten gelegd wordt, zodat de leerkracht zich op basis van zelfvertrouwen door kan 

ontwikkelen. Hierbij heeft de schoolopleider een betekenisvolle rol. Zijn aanwezigheid bij het 

eindassessment van de student is van belang om op basis van (vastgestelde) indicatoren de student 

goed te kunnen begeleiden bij de keuze voor zijn/haar 1e stap naar het vinden van een geschikte 

werkplek. Deze taak zal onderdeel van zijn functieprofiel moeten zijn. 
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