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De invloed van inductieprogramma's op beginnende leraren
Op basis van door NWO gefinancierd wetenschappelijk onderzoek heeft Chantal Kessels,Universiteit Leiden in 2010 het proefschrift 'The influence of induction programs on beginningteachers' wellbeing and professional development' gemaakt. Hierna volgt de samenvatting.
Dit proefschrift gaat over de invloed van inductieprogramma’s op het welbevinden en deprofessionele ontwikkeling van beginnende docenten, en welke specifieke kenmerken vaninductieprogramma’s daarvoor belangrijk zijn. Hiernaar is onderzoek gedaan met eeninterviewstudie en een grootschalige vragenlijststudie.
Hoofdstuk 1 gaat in op een aantal achtergronden van het onderzoek. Eeninductieprogramma wordt omschreven als een min of meer formeel geregeldbegeleidingsprogramma vanuit de school, om beginnende docenten te ondersteunen in huneerste jaren van de zelfstandige beroepsuitoefening. Steeds meer scholen gebruiken eeninductieprogramma. Een belangrijk doel hierbij is beginnende docenten te ondersteunen in hunprofessionele ontwikkeling. Na de lerarenopleiding moeten beginnende docenten nog veel leren.Het is belangrijk docenten hierbij te ondersteunen, omdat de manier waarop zij zich in huneerste jaren ontwikkelen in hoge mate bepalend is voor hun verdere carrière. Metinductieprogramma’s wordt dan ook beoogd beginnende docenten te helpen zich te ontwikkelentot professionals en ze voor te bereiden op levenslang leren.
Voor veel docenten is de overgang van student naar docent zwaar. Het tweede belangrijke doelvan inductieprogramma’s is bij te dragen aan het welbevinden van beginnende docenten. Dit isniet alleen belangrijk voor docenten, maar ook voor scholen. Met inductieprogramma’s proberenscholen te voorkomen dat docenten als gevolg van een negatief welbevinden het beroep willenverlaten. Op deze manier dragen inductieprogramma’s ertoe bij een lerarentekort te voorkomen(of op te lossen) en stabiliteit in de staf te creëren.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat inductieprogramma’s over het algemeen bijdragen aanhet welbevinden van beginnende docenten. Ook kunnen ze bijdragen aan de professioneleontwikkeling van beginnende docenten, maar dat is niet vanzelfsprekend. Veel onderzoek naarde invloed van inductieprogramma’s op het welbevinden of de professionele ontwikkeling vanbeginnende docenten kan worden gekarakteriseerd als kleinschalig. In deze onderzoeken isover het algemeen nauwelijks of geen sprake van vergelijking van verschillendeinductieprogramma’s en is er slechts beperkte aandacht voor andere factoren die van invloedkunnen zijn. Er is daardoor weinig bekend over welke specifieke elementen vaninductieprogramma’s essentieel zijn voor gevonden effecten van die programma’s. In hethuidige onderzoek is getracht tegemoet te komen aan genoemde bezwaren door de specifiekeelementen te onderzoeken en een grootschalige studie uit te voeren.
Hoofdstuk 2 gaat over de interviewstudie. Gezien de geringe systematische kennis over demanier waarop docenten in Nederland begeleid worden via inductieprogramma’s is eerst eeninterviewstudie uitgevoerd om hier meer inzicht in te krijgen. Een belangrijk doel van deinterviewstudie was een overzicht te krijgen van de verschillende elementen van eeninductieprogramma. De resultaten van deze studie vormden de basis voor de vragenlijststudie.Met de interviewstudie werden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:1. Welke elementen van een inductieprogramma kunnen worden onderscheiden?2. Hoe worden beginnende docenten in Nederland ondersteund met een inductieprogramma?3. Wat rapporteren mentoren over hun ideeën en acties betreffende hun rol als mentor vanbeginnende docenten?4. Wat rapporteren docenten over de invloed die zij hebben ervaren van hetinductieprogramma?
Aan de interviewstudie namen 12 mentoren en 22 docenten deel, afkomstig van 12 middelbarescholen. Alle deelnemende scholen beschikten over een vorm van een inductieprogramma. Bijde selectie van de scholen is een zo groot mogelijke variatie nagestreefd wat betreft de aard enomvang van inductieprogramma’s. Daarnaast is variatie nagestreefd wat betreft kenmerken vande school zoals de grootte van de school, het type onderwijs dat de school biedt (VMBO totGymnasium), de plaats van de school (stad of platteland) en of de school verbonden was aaneen lerarenopleiding of niet.
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In diepteinterviews werd de mentoren gevraagd naar de inhoud van het inductieprogramma ophun school, hun rol in het inductieprogramma en hun perceptie van de invloed van hetinductieprogramma op beginnende docenten. Docenten werd gevraagd naar de wijze waarop zijbegeleid zijn in het kader van het inductieprogramma, hun ideeën over begeleiding vanbeginnende docenten en de invloed die zij hebben ervaren van het inductieprogramma. Deinterviews duurden één tot anderhalf uur en werden op een kwalitatiefinterpretatieve wijzegeanalyseerd.
Op basis van de interviews konden vijf hoofdelementen van een inductieprogramma wordenonderscheiden: (1) de intensiteit van het inductieprogramma, (2) de faciliteiten die gebodenworden in relatie tot het inductieprogramma, (3) de vormen van begeleiding tijdens hetinductieprogramma, (4) de inhoud van het inductieprogramma, en (5) de mentor.
Alle scholen die deelnamen aan de interviewstudie voorzagen in meer of mindere mate in eenvorm van formele begeleiding van beginnende docenten. De meeste scholen die deelnamen aanhet onderzoek beschikten over een inductieprogramma met een lage intensiteit, maar op eenaantal scholen was sprake van een inductieprogramma met een redelijk hoge tot zelfs zeer hogeintensiteit. Over het algemeen werden docenten alleen in het eerste jaar door middel van eeninductieprogramma begeleid.
De faciliteiten die geboden werden in relatie tot het inductieprogramma hingen sterk samen metde intensiteit van het programma. Mentoren kregen het benodigde aantal uren om aanbegeleiding te besteden en de docenten kregen meestal vrijstelling van verschillende taken,zoals invallen voor afwezige docenten of surveilleren in de pauze. Op sommige scholen warenvoor docenten ook uren gereserveerd voor begeleiding.
Alle deelnemende scholen beschikten over inductieprogramma’s met verschillende vormen vanbegeleiding. Veel gebruikte vormen van begeleiding waren introductiebijeenkomsten, individuelebegeleiding door ervaren docenten (met of zonder lesbezoek of videoopname) engroepsbijeenkomsten (intervisie) voor beginnende docenten om ervaringen te delen. Vormenvan begeleiding die minder vaak gebruikt werden, zijn vaardigheidstrainingen en lesobservatiedoor de beginnende docent bij collega’s. Deze vormen kwamen vooral voor ininductieprogramma’s met een hoge intensiteit.
In de inductieprogramma’s werd aandacht besteed aan emotionele ondersteuning, praktischeinformatie en professionele ontwikkeling. De nadruk in de programma’s lag vaak op deemotionele ondersteuning en het helpen bij problemen met klassenmanagement. Weinigdocenten rapporteerden over verregaande aandacht voor professionele ontwikkeling, waarbijnaast klassenmanagement, vakdidactiek en pedagogiek belangrijke onderwerpen zijn.
Op basis van de interviews met docenten kon worden geconcludeerd dat begeleiders over hetalgemeen goed in staat waren een basis van vertrouwen te scheppen. Ook boden zij veelalgoede emotionele ondersteuning. Docenten waren echter verdeeld over de mate waarin hunbegeleider in staat was hen uit te dagen in hun professionele ontwikkeling. Met betrekking tothun rol in het inductieprogramma rapporteerden begeleiders vooral over twee relevantethema’s. Het eerste thema betrof de manier waarop mentoren de professionele ontwikkeling vanbeginnende docenten proberen te ondersteunen. Over het algemeen waren de mentoren vanmening dat de rol van de begeleider het stimuleren van het reflectieproces van beginnendedocenten zou moeten zijn, vooral door het stellen van vragen. Weinig mentoren leken dit echterin praktijk te brengen. De meeste mentoren gaven aan dat zij weliswaar beginnen met eenvraag aan de docent, maar al snel overgaan tot het geven van hun mening en advies.
Het tweede thema dat naar voren kwam betrof de focus van de begeleider. De meestebegeleiders die deelnamen aan de interviewstudie bleken bij hun begeleiding vooral gericht tezijn op het belang dat de docent heeft bij het handhaven van de orde in de klas. Enkelebegeleiders daarentegen leken meer gericht op het belang van leerlingen. Naast aandacht voorklassenmanagement en het welbevinden van de beginnende docent waren deze begeleiderssterker gericht op het leren van de leerlingen en op goed interpersoonlijk contact tussen leerlingen leraar, wat zich vertaalde in meer aandacht voor vakdidactiek en pedagogiek.
Vrijwel alle docenten rapporteerden over een positieve invloed van het inductieprogramma. Hetmeest positief waren de reacties van docenten over de invloed van het inductieprogramma op



PROO  Programmaraad voor het onderwijsonderzoekNWO Maatschappij en gedragswetenschappen 3

hun welbevinden. Op verschillende manieren droegen inductieprogramma’s bij aan hetzelfvertrouwen van docenten, de band met andere beginnende docenten, het gevoel welkom tezijn in de school en ondersteund te worden. Opvallend hierbij was dat docenten ininductieprogramma’s met zowel een lage als hoge intensiteit over het algemeen over eenpositieve invloed op hun welbevinden rapporteerden.
Ook in relatie tot de professionele ontwikkeling rapporteerden de docenten een positieveinvloed. Vaak gaven de docenten echter aan dat begeleiding slechts ‘versnellend’ had gewerkt.Door het inductieprogramma leerden docenten bepaalde handigheidjes en trucjes eerder danwanneer ze geen begeleiding zouden hebben gehad. Op een aantal docenten had hetinductieprogramma een grotere invloed. Deze docenten gaven aan dat de begeleiding via hetinductieprogramma effect had gehad op hun beeld van zichzelf, hun leerlingen en hun lessen.
De vragenlijststudie is gerapporteerd in hoofdstuk 3 en 4. Met de vragenlijststudie is op grotereschaal onderzocht hoe beginnende docenten in Nederland begeleid worden door middel van eeninductieprogramma. Daarnaast richtte deze studie zich op het verkrijgen van meer inzicht in derelatie tussen kenmerken van een inductieprogramma en de invloed van eeninductieprogramma op het welbevinden en de professionele ontwikkeling van beginnendedocenten.
In hoofdstuk 3 staat de relatie tussen inductieprogramma’s en het welbevinden vanbeginnende docenten centraal. De volgende onderzoeksvragen werden beantwoord:1. Wat is de mate van welbevinden onder beginnende docenten?2. Hoe worden beginnende docenten in Nederland ondersteund met een inductieprogramma?3. Hoe hangen kenmerken van een inductieprogramma samen met het welbevinden vanbeginnende docenten?
Per email werd ongeveer 1200 docenten uit het voortgezet onderwijs gevraagd deel te nemenaan het onderzoek. 316 docenten reageerden op deze oproep en vulden via internet devragenlijst in. De vragenlijst bevatte 103 items waarmee gevraagd werd naar de kenmerkenvan de formele begeleiding die zij in het eerste jaar na de lerarenopleiding vanuit de schoolhadden ontvangen, de schoolcultuur, hun mening over (de ontvangen) formele begeleidingvanuit de school, hun welbevinden tijdens het eerste jaar van lesgeven, en de invloed die zijhebben ervaren van het inductieprogramma op hun professionele ontwikkeling. Tevens werdhen gevraagd naar diverse persoonlijke en contextuele variabelen zoals eerdere werkervaringenen het vak waarin ze lesgaven.
Een deel van de docenten dat deelnam aan de vragenlijststudie (21%), rapporteerde eennegatief welbevinden in het eerste jaar van de zelfstandige beroepsuitoefening, maar de meestedocenten rapporteerden een positief welbevinden in het eerste jaar. Zij voelden zichgewaardeerd door collega’s, hadden niet het gevoel er alleen voor te staan en beschikten overvoldoende zelfvertrouwen. Evenals de resultaten van de interviewstudie, leidden de resultatenvan de vragenlijststudie tot de conclusie dat veel beginnende docenten in Nederland begeleidworden via een vorm van een inductieprogramma. De meeste inductieprogramma’s kenmerkenzich door een matige intensiteit en beperkte faciliteiten. Er is in deze programma's aandachtvoor emotionele ondersteuning, praktische zaken en de professionele ontwikkeling vanbeginnende docenten (waaronder aandacht voor vakdidactiek, klassenmanagement, enpedagogiek). De meeste aandacht gaat uit naar emotionele ondersteuning enklassenmanagement. Docenten waren overwegend positief over hun begeleiders, vooral over degeboden ondersteuning en de vertrouwensbasis die zij hadden met hun begeleiders.
De meeste elementen van inductieprogramma’s bleken positief te correleren met hetwelbevinden van beginnende docenten. Dit duidt erop dat inductieprogramma’s een positieveinvloed hebben op het welbevinden van beginnende docenten. Belangrijke kenmerken van eeninductieprogramma die bijdragen aan het welbevinden van beginnende docenten hebbenbetrekking op de faciliteiten die geboden worden in relatie tot het inductieprogramma, deaandacht voor emotionele ondersteuning en de goede vertrouwensbasis tussen begeleider endocent. Het meest belangrijk is de mate waarin de begeleider zich ondersteunend opstelt.
Opvallend was dat de schoolcultuur sterker correleerde met het welbevinden van beginnendedocenten dan enig kenmerk van inductieprogramma’s. De mate waarin er een ondersteunendeschoolcultuur heerst, lijkt dus nog belangrijker voor het welbevinden van beginnende docenten



PROO  Programmaraad voor het onderwijsonderzoekNWO Maatschappij en gedragswetenschappen 4

dan een inductieprogramma. Alvorens hier echter definitieve conclusies aan te verbinden, is hetnodig meer inzicht te krijgen in de relatie tussen de schoolcultuur en het inductieprogramma.Het onderzoek laat namelijk zien dat er een positieve samenhang is tussen de mate van eenondersteunende schoolcultuur en verschillende kenmerken van het inductieprogramma, maargeeft geen inzicht in het causale verband hiertussen.
Hoofdstuk 4 gaat over de relatie tussen inductieprogramma’s en de professioneleontwikkeling van beginnende docenten. Hierbij zijn de volgende onderzoeksvragen aan deorde:1. Hoe ervaren beginnende docenten de invloed van een inductieprogramma op hunprofessionele ontwikkeling?2. Hoe kunnen verschillen in ervaren invloed van het inductieprogramma op de professioneleontwikkeling verklaard worden?3. Wat zijn kenmerken van inductieprogramma’s die docenten als invloedrijk op hunprofessionele ontwikkeling ervaren?
Uit de resultaten bleek dat de meeste beginnende docenten weinig invloed van hetinductieprogramma op hun professionele ontwikkeling hebben ervaren. Slecht 14% van derespondenten gaf aan een sterke invloed op de professionele ontwikkeling te hebben ervaren.Desondanks waren de docenten overwegend tevreden over de begeleiding die zij hebbenontvangen. Regressieanalyses lieten zien dat de verschillen in ervaren invloed van hetinductieprogramma op de professionele ontwikkeling in hoge mate verklaard kunnen wordendoor de kenmerken van het inductieprogramma waarmee de docenten zijn begeleid. Dit geeftaan dat inductieprogramma’s een belangrijke invloed op de professionele ontwikkeling vandocenten kunnen hebben, maar dat dit meestal niet het geval is als gevolg van het ontbrekenvan een aantal essentiële kenmerken.
De belangrijkste verklarende variabele bleek de mate waarin de mentor in staat is beginnendedocenten uit te dagen in hun professionele ontwikkeling. Andere variabelen die de verschillenverklaren, waren de mate aan aandacht voor onderwerpen gerelateerd aan professioneleontwikkeling, geboden faciliteiten, de intensiteit van het inductieprogramma, de mate vanaandacht voor emotionele ondersteuning en de mate waarin de begeleider zich ondersteunendopstelt. Deze laatste twee variabelen lijken niet sterk gerelateerd aan de professioneleontwikkeling van beginnende docenten. Het feit dat deze wel naar voren komen in deregressieanalyses en sterk samenhingen met de ervaren invloed van het inductieprogramma opde professionele ontwikkeling, duidt erop dat aandacht voor emotionele ondersteuning eenvoorwaarde is om met een inductieprogramma bij te dragen aan de professionele ontwikkelingvan beginnende docenten.
De sterke samenhang tussen de kenmerken van inductieprogramma’s en de ervaren invloedvan inductieprogramma’s op de professionele ontwikkeling was aanleiding om nader onderzoekte doen naar de kenmerken van de inductieprogramma’s die als invloedrijk voor deprofessionele ontwikkeling werden ervaren. Hiertoe werden de kenmerken van een gemiddeldinductieprogramma vergelekenmet de kenmerken van de inductieprogramma’s die als zeer invloedrijk voor de professioneleontwikkeling werden ervaren.
Wat zowel de gemiddelde als invloedrijke inductieprogramma’s gemeenschappelijk hebben, isdat ze bestaan uit een combinatie van vormen van begeleiding zoals eenintroductiebijeenkomst, individuele begeleiding van een begeleider, groepsbijeenkomsten voorbeginnende docenten en trainingen. Ook de intensiteit van de invloedrijke inductieprogramma’swas vergelijkbaar met een gemiddeld inductieprogramma. Een groot verschil echter met eengemiddeld inductieprogramma betrof de mate van geboden faciliteiten. De invloedrijkeinductieprogramma’s waren over het algemeen goed georganiseerd en bevatten ruimefaciliteiten. Een tweede groot verschil met een gemiddeld inductieprogramma betrof de matevan aandacht voor de verschillende onderwerpen. Zowel praktische zaken, emotioneleondersteuning, maar vooral onderwerpen gerelateerd aan de professionele ontwikkeling kregenmeer aandacht in de invloedrijke inductieprogramma’s. Het grootste verschil werd echterveroorzaakt door de mentor. De mentoren in de invloedrijke inductieprogramma’s werden overhet algemeen hoger beoordeeld op de mate waarin zij een basis van vertrouwen creëerden,ondersteunend waren, en vooral, de mate waarin zij in staat waren de docent uit te dagen inzijn of haar professionele ontwikkeling.
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In hoofdstuk 5 worden de conclusies beschreven en bediscussieerd. Het onderzoek bevestigtde toename van het gebruik van inductieprogramma’s. Was het enkele decennia geleden noggewoon beginnende docenten met slechts een woord van welkom te laten beginnen, nubeschikken zeer veel scholen in Nederland over een vorm van een inductieprogramma. Vaak ligtde nadruk in inductieprogramma’s op emotionele ondersteuning en het helpen van docenten bijproblemen met klassenmanagement. Er is beperkte aandacht voor onderwerpen met betrekkingtot pedagogiek en vakdidactiek. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de meeste mentorensterk gericht lijken te zijn op de alledaagse urgente zorgen en problemen van de docent. Zijproberen docenten te ondersteunen en hen te helpen met hun vragen en problemen, die vaakbetrekking hebben op klassenmanagement. De resultaten van de interviewstudie suggererendat wanneer mentoren meer gericht zouden zijn op het leren van de leerling, er meer aandachtzou zijn voor pedagogiek en vakdidactiek.
De gerichtheid van inductieprogramma's op emotionele ondersteuning en klassenmanagementkomt overeen met de positieve invloed van inductieprogramma’s die docenten op hunwelbevinden ervaren. Het lijkt hiervoor van weinig belang of een inductieprogramma een hogeintensiteit heeft of niet. Het meest essentiële kenmerk van een inductieprogramma datbijdraagt aan het welbevinden van beginnende docenten is de mate waarin de mentorondersteunend is.
Tot slot wijst het onderzoek op de beperkte invloed van inductieprogramma’s op deprofessionele ontwikkeling van beginnende docenten. De meeste docenten ervaren slechtsweinig invloed van het inductieprogramma op hun professionele ontwikkeling. De ervareninvloed hangt echter sterk samen met de kenmerken van een inductieprogramma. Deonderzoeksresultaten suggereren een aanzienlijke invloed op de professionele ontwikkelingwanneer inductieprogramma’s beter georganiseerd en gefaciliteerd zijn, wanneer er meeraandacht wordt besteed aan onderwerpen gerelateerd aan professionele ontwikkeling enwanneer de mentoren beter in staat zijn docenten uit te dagen in hun professioneleontwikkeling. Evenals vorig onderzoek laat het huidige onderzoek zien dat inductieprogramma’sover het algemeen bijdragen aan het welbevinden en soms aan de professionele ontwikkelingvan beginnende docenten.
Dit onderzoek geeft echter meer inzicht in het belang van de specifieke kenmerken. Zowel inrelatie tot het welbevinden als de professionele ontwikkeling blijkt dat intensiteit van hetinductieprogramma van minder belang is dan algemeen verondersteld. De kenmerken van dementor zijn juist van zeer groot belang. Specifiek in relatie tot het welbevinden blijkt hetbelangrijk dat mentoren ondersteunend zijn. In relatie tot de professionele ontwikkeling is datook van belang, maar is het vooral belangrijk dat mentoren in staat zijn docenten uit te dagenin hun professionele ontwikkeling. De literatuur laat een gedifferentieerd beeld zien over deinvloed van inductieprogramma’s op de professionele ontwikkeling van beginnende docenten.Dit onderzoek bevestigt dat beeld en toont aan dat verschillen in resultaten waarschijnlijkgrotendeels te verklaren zijn door de verschillen tussen inductieprogramma’s. Op basis van hetonderzoek worden drie aanbevelingen gedaan om de invloed van inductieprogramma’s op deprofessionele ontwikkeling van beginnende docenten te bevorderen. Ten eerste wordtaanbevolen om de inductie van beginnende docenten meer te faciliteren. Dit is een belangrijkevoorwaarde om inductieprogramma’s te kunnen verbeteren. Ten tweede wordt aanbevolen ombij de selectie van mentoren rekening te houden met de competentie van mentoren omdocenten te kunnen uitdagen in hun professionele ontwikkeling. Hiervoor is onder meer vanbelang om te investeren in de voorbereiding en scholing van mentoren. Ook verdient hetaanbeveling om assessmentprocedures in het inductieprogramma op te nemen, die mentorenbeter in staat stellen docenten in hun professionele ontwikkeling te ondersteunen. Ten derdewordt aanbevolen de professionele ontwikkeling van docenten een meer centrale plaats tegeven in scholen dan nu vaak het geval is, bij voorkeur in samenwerking metlerarenopleidingen.




