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Begeleiden en beoordelen van 

startende leraren 
 



INHOUD 

• De gevolgen van een abrupte overgang 

• Het leraarsberoep als continuüm 

• Begeleidingsstructuren: Inductieprogramma’s als curriculum 

• Competentiestructuren 

• Drie dilemma’s bij het beoordelen 
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EEN BIZARRE BEROEPSSTRUCTUUR 

3 



GEVOLG 1: STRESS EN UITVAL 

Geen geleende orde meer 

 

Een eenzaam beroep 

 

 

 
 

 

 

 

 

Na een jaar als invaller gewerkt te hebben, kreeg Nienke de gelegenheid om op de 
invalschool te blijven. Echter niet met haar eigen klas, maar twee dagen voor groep 3/4, 
één dag voor groep 1/2 en één dag voor groep 5/6. Waar een gemiddelde leraar een 
combinatiegroep vaak al lastig vindt, stond Nienke voor de opdracht om met drie 
combinatiegroepen van verschillende niveaus te werken, zodat ze wekelijks met zo’n 90 
verschillende kinderen werkt. Nu een jaar verder heeft ze nog steeds drie verschillende 
klassen, maar wel van hetzelfde niveau: groep 1/2.  4 



GEVOLG 2: GEEN FOCUS OP GROEI 
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GEVOLG 3: CONTROLE VS CREATIVITEIT 
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“Many new teachers went through their first months 

of school believing that they should already know 

how their schools work, what their students need and 

how to teach well. When they had questions about 

their schools and their students, they eavesdropped 

on lunchroom conversations and peered through 

classroom doors seeking clues to expert practice. 

Having no access to clear answers or alternative 

models compromised the quality of their teaching, 

challenged the sense of their professional 

competence, and ultimately caused them to question 

their choice of teaching as a career.” (Johnson and 

Kardos, 2005, p.13) 
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DRIE DOELEN VAN INDUCTIE 

1. Compenseren van tekortschietende opleidingen 

 

2. Ondersteunen van startende leraren (behoefte starters) 

 

3. Stimuleren van professionele groei (behoefte leerlingen) 

 

4. Bevorderen van een lerende cultuur (behoefte school) 
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1. Compenseren van tekortschietende opleidingen 

 



De concerns van de leraar 

Inductie 

Ondersteuningsstructuur 

Carrière- en loopbaan- 
structuur 

Competentiestructuur 

Lokale schoolstructuur 
en -cultuur 
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Leraren-
opleiding 

Leven lang leren 

HET BEROEP ALS CONTINUUM 

Worden … Zijn … Blijven en doorontwikkelen … 



EEN GEDEELDE VISIE OP LEREN? 

Behaviorisme Cognitivisme Soc-constructivisme Connectivisme 

Gedrag Kennis 
verwerven 

Interactie en collectief 
leren 

Verbindingen en 
netwerken 

Focus op exploitatie, routine Focus op exploratie, innovatie 

Leren en werken gescheiden 
Schools, formeel 

Lineair,  
Gesloten: vooraf gedefinieerde 
uitkomst (bedachte innovatie) 

Deficiëntie focus 
Individu 

Leren en werken geïntegreerd 
Divers 

Circulair,  
Open: ongedefinieerde uitkomst 

(ontdekkende innovatie) 
Innovatie focus 

Collectief 

(Marjan Vermeulen, 2016) 

Leraar ‘under controle’ Leraar ‘in controle’ 



WAAR ZITTEN DE WITTE VLEKKEN IN JULLIE 

ORGANISATIE? 
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ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR: EEN 

CURRICULUMBENADERING  
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EEN INDUCTIE CURRICULUM 
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Visie op onderwijs 

Wat vraagt dat van leerkrachten? 

Doelen van het begeleidingsprogramma 

Inhoud van het programma 

Werkvormen/didactiek/instrumenten 

Assessment en evaluatie 

School/bestuursspecifiek 



DRIE SOORTEN CURRICULA 

• Het beoogde curriculum: zoals 

bedoeld door bestuur, 

schoolleider, afdeling P&O 

 

• Het uitgevoerde curriculum: 

zoals uitgevoerd door de coach 

 

• Het ervaren curriculum: zoals 

ervaren door de starter 
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COMPETENTIESTRUCTUUR 

Van startbekwaam naar (basis)bekwaam 

• Welk competentieniveau wil/mag je na drie jaar verwachten? 

• Op welke thema’s? 

• Pedagogisch didactisch handelen? (kwalificatie, socialisatie, 

subjectificatie?) 

• Handelen in de school? 

• Omgaan met ouders en andere stakeholders? 

• Reflectie, onderzoek? 

• Innovatie en vernieuwing? 

• Verschuiving van focus op het handelen van de leraar naar het 

effect op de leerling? 
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OBSERVATIE-INSTRUMENTEN 

Observatie-instrumenten  

• Focus op zichtbaar gedrag 

• Pedagogisch-didactisch 

handelen (reductie!) 

• Zichtbaar maken van de zône 

van naaste ontwikkeling 

(ICALT-Van der Grift!) 
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DIALOOG-INSTRUMENTEN 

Observatie 

Dialoog 



VAN BEGELEIDEN NAAR BEOORDELEN 

Een doelgericht begeleidingstraject vraag om transparante beoordeling 

 

Scheiding van begeleiding en beoordeling 

• Benadrukt de vertrouwensrol van de coach richting de starter 

• En stelt daarmee het belang van de starter centraal 

• En niet het belang van de leerling … 

• Waar ligt de loyaliteit van de coach? 

 

In steeds meer scholen: regelmatige driehoeksgesprekken van starter, 

coach en schoolleider 
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DILEMMA 1: DE ROL VAN DE COACH 

Scenario 1: De coach als vertrouwenspersoon 

• Belangenbehartiger voor de starter (bv. werkbare condities) 

• Informatie van schoolleider naar coach (t.b.v. coaching op ontwikkelpunten) 

• Ondersteunen van starter bij voorbereiding op beoordeling/assessment 

 

Scenario 2: De coach met een dubbele loyaliteit (naar starter en organisatie) 

• Focus op de match tussen starter en school 

• Pleitbezorger voor de starter (bv. werkbare condities) 

• Informatie van schoolleider naar coach en viceversa (t.a.v. te ontwikkelen punten 
of t.a.v. ontwikkelbaarheid/coachbaarheid) 

 

Principiële keuze? 

Afhankelijk van schoolcultuur? 

Afhankelijk van de persoon? 
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DILEMMA 2: OPEN OF GESLOTEN 

Competentie: bij het uitvoeren van taken in een specifieke context verantwoorde beslissingen kunnen 

nemen, gebruikmakend van een persoonlijke kennisbasis, resulterend in werkgedrag 

(probleemaanpak, interventie) dat bijdraagt aan vooraf als wenselijk beschouwde resultaten  

Context specifiek: assessment speelt zich soms af in een kader waarin niet van tevoren vastligt welke 

gedragingen ‘de beste’ zijn en op grond van welke indicatoren zal worden vastgesteld of het 

handelen en de verantwoording van de beoordeelde persoon wijst op voldoende competentie. 

Competentiebeoordeling krijgt dan het karakter van een dialoog tussen beoordelaars en kandidaat. 

Beoordelingscriteria moeten niet handelingsvoorschrijvend zijn, maar ruimte laten voor een ‘range 

of acceptable ways to teach’. 

Het is onvoldoende is alleen de uitvoering (de performance) in ogenschouw te nemen. Ook de context 

van het handelen en het beslissingsproces dat eraan vooraf is gegaan … 

Het beoordelingsproces en de input daarvoor moet betrekking hebben op zo authentiek mogelijke 

situaties van de werkpraktijk , bijvoorbeeld door de kandidaat te vragen zelf echte situaties in te 

brengen vanuit de eigen praktijk.  

Kwaliteitseis: de ingebrachte kenmerkende situaties moeten dekkend zijn voor de beoogde 

competenties en een realistisch beeld geven van de handelingsbekwaamheid en de 

onderliggende visie, overtuigingen, kennis, overwegingen en opvattingen van de kandidaat.  

 

 Verantwoordelijkheid en actorschap van de startende leraar 
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PILOT ASSESSMENT BEKWAAM 

LERAARSCHAP JL 

Beperkte set van competenties: keuze door school en juniorleraar 

Voorbereiding door juniorleraar en coach samen 

Op basis van  

• een portfolio en zelfgekozen bewijsmateriaal 

• criteriumgericht interview 

Twee gecertificeerde assessoren (school en opleiding): intersubjectief 

en op basis van professionele dialoog 
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DILEMMA 3: INBEDDING IN HRM 

• Formatief of summatief? 

• Formele besluiten t.a.v. aanstelling lopen niet parallel met afronding 
inductiefase 

• Functioneren of competentie(-ontwikkeling) 

• Welke plek heeft afronding van de inductiefase in het SHRM? 

• En hoe is de kwaliteit van het boordelingsproces geborgd? 

 

• Beroepsregistratie VELON: 
systematische reflectie aan de hand van een duidelijk kader en 
open gesprek met deskundige (en geselecteerde) peers 
worden als waardevol en inspirerend ervaren 
en vormen input voor het jaargesprek 
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SAMENVATTEND 

• De begeleidingsstructuur, competentiestructuur en de 
school/HRMstructuur hangen onderling nauw samen 

• Beschouw het inductietraject als een curriculum: consistent en 
transparant 

• Beoordeling is daar een integraal onderdeel van. 

 

• Dilemma 1: In welke mate is de coach er voor de starter of voor de 
leerling? 

• Dilemma 2: in welke mate kan de starter zelf regie voeren op de 
beoordeling? 

• Dilemma 3: Hoe is de beoordeling ingebed en kwalitatief geborgd in 
het SHRM? 
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