
1

Wat weten we over 

(effectieve begeleiding van) 

startende leren?
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Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding



INHOUD

De structuur van het beroep en de gevolgen daarvan

Het leraarsberoep als continuüm

Drie doelen van inductieprogramma’s

Drie bronnen van leren: ervaring, peers en theorie

Inductieprogramma’s als curriculum

Doelen en instrumenten

Begeleiden en beoordelen
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EEN BIZARRE BEROEPSSTRUCTUUR
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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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GEVOLG 4: FOCUS OP SELECTIE
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Zorgen over de kwaliteit van 
leraren leidt tot nadruk op  

‘Selecting the best …’ 

(instroomeisen, selectie aan de 
poort, masterniveau, universitaire 
pabo’s, …)

In plaats van het ondersteunen 
van de ontwikkeling van leraren 
na afloop van de lerarenopleiding

‘Developing the best …’



GEVOLG 5: HET IS DE SCHULD VAN DE 

LERARENOPLEIDING
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Als leraren falen is het de schuld van de initiële lerarenopleiding

 Aanpassen: het curriculum wordt nog meer gericht op overleven -

instrumenteel

 Verdedigen: ivoren toren



De concerns van de leraar

Inductie

Ondersteuningsstructuur

Carrière- en loopbaan-
structuur

Competentiestructuur

Lokale schoolstructuur 
en -cultuur
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opleiding

Leven lang leren

HET BEROEP ALS CONTINUUM

Worden … Zijn … Blijven en doorontwikkelen …



VIER LEERTHEORIEËN

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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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



ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR

Drie bronnen van leren:

• Ervaring en praktijk

• Theorie (boeken, artikelen, film, 

onderzoek, …)

• Van collega’s, peers



LEREN VAN ERVARING



DE COMPETENTIE VAN LERAREN?
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Ervaring 
leidt tot routine

Deliberate practice
leidt tot excellentie

Praktijkschok 
leidt tot uitval



LEREN VAN PEERS
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LEREN VAN PEERS
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SAMENWERKEN EN LEREN
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LEREN VAN PEERS

Doorbreek het isolement!
Bv. InnovatieImpuls Onderwijs:

Doorbreken van de leerstof-jaarlaag
structuur

Inzet van onderwijsassistenten

Geeft tijd voor

• Passend onderwijs

• Onderwijsontwikkeling

• Collegiaal overleg
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STICHTING LEERKRACHT EN LESSON STUDY

Samen lessen voorbereiden

Bij elkaar kijken

Samen resultaten analyseren en bespreken

Lesson Study

Het werk lerend organiseren!

En daarbij schotten doorbreken
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LEREN VAN THEORIE

www.lerenmetelkaar.nl/leer-werk-kaarten



BRONNEN VAN LEREN
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Leren vindt plaats in: Praktische context Sociale context Theoretische context

Leren start met: Praktijkervaringen (trial & 
error), reactie op feedback

Voorbeelden, uitwisseling Kennis nemen (van
theorie, onderzoek, 
concepten, modellen, …)

Leren van: Zelf Nabije anderen Verre anderen

Type kennis: ‘Practical wisdom’ Gedeelde kennis Theoretische kennis

Hulpvragen: Hoe kan ik nieuwe
ervaringen creëren?
Hoe kan ik meer feedback 
verzamelen?

Hoe kan ik zicht krijgen op 
good practices van 
collega’s?
Waar kan ik mezelf 
blootstellen aan 
enthousiaste verhalen?

Welke bronnen heb ik ter 
beschikking?
Wat vinden deze bronnen 
van mij?

Actoren: Starter, mentor/coach Collega’s, andere starters Experts

(Koffeman, 2015; EC, 2010)



EEN SAMENHANGEND 

BEGELEIDINGSPROGRAMMA
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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!)

• Normatief
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DIALOOG-INSTRUMENTEN

Observatie

Dialoog
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DE ROL VAN BEOORDELING



BEGELEIDEN EN 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 …

Persoonsspecifiek …

Niet vastgelegd wat ‘het beste’ handelen is…

Daarom: niet handelingsvoorschrijvend, maar ruimte voor ‘range of 

acceptable ways to teach’.

Dialoog adhv. authentieke situaties over gemaakte keuzes, 

onderliggende visie, overtuigingen, kennis, overwegingen en 

opvattingen en het effect van het handelen
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 Verantwoordelijkheid en actorschap van de startende leraar



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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SAMENVATTEND: KENMERKEN VAN GOEDE 

BEGELEIDINGSPROGRAMMA’S:

• Driejarig

• Ingebed in de visie van de school en strategisch HRM (en dus 
schoolspecifiek)

• Met een focus op het belang van de starter, de leerling en de school

• Gebruikmakend van ervaring (deliberate practice), van peers en van 
theorie

• Op basis van een helder beoogd (breed) competentieniveau

• Dat handvatten geeft voor ontwikkelingsgerichte feedback (zône van 
naaste ontwikkeling)

• Met aandacht voor ‘de binnenkant van de ui’

• Waar begeleiding en beoordeling in elkaars verlengde liggen

• En beoordeling recht doet aan de context en de persoon

• En de startende leraar ‘in control’ is.

39



40

WWW.HVA.NL/JUNIORLERAAR


