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Samenvatting

In de afgelopen 25 jaar zijn in binnen- en buitenland diverse onder-

zoeken uitgevoerd naar de problemen van startende leraren. In deze

periode zijn door de overheid tevens diverse maatregelen getroffen

om de toerusting en begeleiding bij de verdere professionalisering

van leraren te verbeteren. Tegen deze achtergrond is het van belang

antwoord te krijgen op de vraag welke problemen startende leraren

op dit moment nog ervaren bij de uitvoering van hun beroep, welke

begeleiding zij in de eerste periode hebben gekregen en of deze bege-

leiding als voldoende wordt ervaren. Om deze vraag te beantwoor-

den, zijn (groeps)gesprekken gevoerd met 76 startende leraren in het

voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn bij deze starters schriftelijke

vragenlijsten afgenomen. Uit het basisonderwijs zijn 28 starters

benaderd voor deelname aan het onderzoek. Tevens zijn scholen

bezocht, die voor een vernieuwende aanpak hebben gekozen en

waarvan te verwachten is dat deze aanpak ook soulaas voor startende

leraren kan bieden. Ook zijn gesprekken gevoerd met enkele star-

tende leraren op deze scholen. In voorliggende rapportage wordt

verslag gedaan van de bevindingen. Het rapport wordt afgesloten met

enkele aanbevelingen voor de werkgevers.

Problemen van beginnende leraren volgens de literatuur
Problemen van startende leraren, de oorzaken ervan en de oplossin-

gen ervoor worden anders geformuleerd, afhankelijk van het per-

spectief van waaruit er tegenaan wordt gekeken. In het onderzoek

naar deze problematiek en in het gevoerde beleid van de overheid

om tot oplossing van de problemen te komen, zijn tot nu toe twee

perspectieven te onderscheiden. Het eerste is het microperspectief,

waarin de individuele leraar en zijn functioneren voor de klas cen-

traal staat. Verbetering van de lerarenopleiding staat binnen dit per-

spectief als oplossing centraal. Het tweede is een organisatorisch

perspectief, waarin de werkomgeving op de school centraal staat. Als

oplossing worden vormen van werkplekleren gekozen. Zeer recent

benadrukt de overheid een derde perspectief. Hierin heeft de school

als professionele organisatie zelf de verantwoordelijkheid voor de

(blijvende) bekwaamheid van alle personeelsleden en daarmee ook

voor de maatregelen die getroffen moeten worden om de professiona-

liteit van alle geledingen binnen de school te behouden of te verbete-

ren. Vanuit dit kwaliteitsperspectief staat ook de kwaliteit van de

lerarenopleidingen opnieuw in de belangstelling. 

Het onderzoek dat in ons land naar de problemen van startende

leraren is gedaan, is veelal uitgevoerd in de jaren tachtig en beperkt
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zich derhalve vooral tot het microperspectief. De acht meest voor-

komende problemen die startende leraren in dit onderzoek melden,

zijn in volgorde van belangrijkheid: orde, motivatie van de leerlingen,

omgaan met verschillen tussen leerlingen, omgaan met individuele

probleemleerlingen, beoordelen van de prestaties, taakbelasting,

relatie met collega’s en gebrekkige leermiddelen. 

Vanaf de jaren negentig wordt in de literatuur benadrukt, dat veel

van de problemen die starters tegenkomen hun grond vinden in de

cultuur van het beroep van leraar, in de voorwaarden die de school

als werkplek biedt en in omgevingsfactoren. Deze problemen betref-

fen met name de context waarbinnen startende leraren hun werk

moeten doen. Uit deze onderzoekingen komt naar voren, dat de

startende leraar vanaf het begin met dezelfde taken en verantwoorde-

lijkheden als ervaren collega’s wordt belast. Onderwijzen is een com-

plexe taak, dagelijks zijn er dilemma’s en onzekerheden. Deze wordt

de leraar geacht te overwinnen, geïsoleerd in zijn klaslokaal onder

een cultureel bepaalde code van autonomie en elkaar met rust laten.

Dit isolement wordt nog eens versterkt, doordat leraren niet actief

worden betrokken bij besluitvormingsprocessen en de afstand tot de

schoolleiding groot is. Ten slotte zijn onder invloed van maatschap-

pelijke ontwikkelingen nieuwe probleemvelden binnen het onderwijs

ontstaan, waar (ook) startende leraren mee te maken hebben. 

Het Nederlandse onderzoek naar de problemen van startende leraren

heeft zich tot nu toe vrijwel uitsluitend gericht op inventarisatie van

problemen vanuit het perspectief van de individuele leraar en diens

functioneren voor de klas. Het perspectief van de context is tot nog

toe buiten beschouwing gebleven, terwijl er inmiddels vanuit de

overheid een aantal veranderingen is ingevoerd die eveneens getuigen

van een verschuiving in het denken over de oorzaken van problemen

van startende leraren. Tegen deze achtergrond ontstond behoefte aan

nieuw onderzoek naar de problemen van startende leraren, waarin de

verschillende perspectieven in de vraagstelling zijn opgenomen. 

In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van de resultaten

van dit onderzoek onder 76 startende leraren verspreid over

51 scholen in het voortgezet onderwijs en 28 starters verspreid over

elf scholen in het basisonderwijs. Voor het merendeel betreft het

vrouwelijke leraren: twee derde in het voortgezet onderwijs en

honderd procent in het basisonderwijs. Van de starters in het voort-

gezet onderwijs die bij het onderzoek betrokken zijn, is zestig

procent werkzaam aan een brede scholengemeenschap, 25 procent
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aan een school voor vmbo en vijftien procent aan een havo/vwo-

school.

Problemen van beginnende leraren: de actualiteit
Stand van zaken in het voortgezet onderwijs

Uit het onderzoek waarvan in het voorliggende rapport verslag wordt

gedaan, komt naar voren dat ruim negentig procent van de startende

leraren problemen blijkt te (hebben) ervaren die te maken hebben

met het primair proces. Dat begint al bij de voorbereiding van de

lessen (75 procent). De lesvoorbereiding kost in het begin erg veel

tijd. Met name wordt het zelf moeten ontwikkelen van materialen

genoemd, maar ook problemen bij het plannen, het inschatten van

verschillen tussen leerlingen op diverse niveaus, het inschatten van

reacties van leerlingen en het inschatten van welke onderdelen moei-

lijk zijn voor leerlingen. De uitvoering van de lessen is voor tachtig

procent van de leraren in het begin van de loopbaan een probleem.

Dat wordt volgens de leraren veroorzaakt, doordat zij vanaf de eerste

les alle aspecten ervan in de vingers moeten hebben (pedagogisch,

inhoudelijk, organisatorisch). Alleen dan loopt een les goed.

Negentig procent van de leraren ervaart aan het begin van de loop-

baan problemen met het motiveren van de leerlingen en het houden

van orde. Drie kwart van de leraren gaf aan veel moeite te hebben

met de organisatie die gepaard gaat met het lesgeven (huiswerk-

controle, cijfers invoeren, proefwerken plannen, et cetera).

Bijna negentig procent van de startende leraren in het voortgezet

onderwijs loopt tegen problemen aan, die te maken hebben met het

functioneren van de school als arbeidsorganisatie. De faciliteiten die

startende leraren krijgen, zijn volgens vrijwel alle leraren uiterst

beperkt: vrijwel nooit een eigen klaslokaal en vaak zelfs geen eigen

kast om het lesmateriaal in te bewaren. Ook onduidelijkheid over de

schoolregels en de grootte van de school levert bij de helft van de

leraren veel problemen op. Zeventig procent van de leraren voert de

problemen die ze ondervinden terug op de cultuur binnen de school.

Informatie vanuit en communicatie met het management van de

school is veelal zeer beperkt. Startende leraren voelen zich door het

zittende team vaak niet serieus genomen. Dit geldt zowel voor het

niet bespreekbaar krijgen van problemen waar je als starter tegenaan

loopt, als het weinig gehoor vinden voor vernieuwingen binnen de

school. Vooral het geen rugdekking ervaren vanuit de leiding bij

beslissingen die een leraar neemt naar leerlingen en ouders toe,

draagt voor veertig procent van de leraren bij aan een gevoel van

onveiligheid binnen de school. Dit lijkt een grotere rol te spelen dan



De begeleiding van startende leraren12

de fysieke veiligheid op de scholen. Hier wordt volgens de leraren

veel aan gedaan. Het percentage startende leraren dat problemen

ondervindt die met externe factoren te maken hebben, ligt veel lager

dan bij de andere terreinen. Zo geeft een kleine dertig procent van de

leraren aan contacten met ouders lastig te vinden. 

Ruim dertig procent van de leraren plaatst negatieve kanttekeningen

bij de status die het beroep in de samenleving heeft en bij de loop-

baanperspectieven die het beroep biedt.

Stand van zaken in het basisonderwijs

Ruim de helft van de starters in het basisonderwijs geeft aan proble-

men ondervonden te hebben, die betrekking hebben op het primair

proces. Problemen met de beschikbaarheid van middelen en materia-

len gelden eigenlijk alleen voor de groepen 1 en 2 en de expressie-

vakken. Het wekt dan ook geen verbazing dat vooral voor de

leerkrachten van de groepen 1 en 2 de voorbereiding, planning en

organisatie van de leerstof in het begin zeer tijdrovend is. Bij de uit-

voering van de lessen ondervindt zestig procent van de startende

leraren problemen. Dit betreft problemen op het gebied van klassen-

management en het houden van orde, het geven van instructie en

vooral ook het rekening houden met verschillen. Twee derde van de

leraren geeft aan niet voorbereid te zijn op het bijhouden van vorde-

ringen van leerlingen. Met name het interpreteren van de toetsresul-

taten en het nemen van maatregelen naar aanleiding ervan, zijn

vaardigheden waar starters niet over beschikken. 

Ruim vijftig procent van de startende leraren in het basisonderwijs

geeft aan problemen te hebben (ervaren), die betrekking hebben op

het functioneren van de schoolorganisatie. Vooral het ontbreken van

regels/afspraken rond kinderen met probleemgedrag wordt meer-

malen genoemd. Ruim dertig procent van de leraren zegt tegen pro-

blemen te zijn aangelopen, die betrekking hebben op de cultuur

binnen de school waar zij werken. Dit betreft de opvang in het eerste

jaar en de communicatie binnen het team. Slechts op tien procent

van de scholen wordt een starter in het eerste jaar wat ontzien in de

omvang van zijn taakstelling. 

Veiligheid op school blijkt bij de door ons bevraagde leraren in

vergelijking met de overige problemen geen erg groot probleem te

vormen (twintig procent). Daarbij gaat het steeds om invloed, inti-

midatie of verbaal geweld van ouders. De opstelling van de school-

leiding is hierbij van doorslaggevend belang. Ruim zestig procent
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van de startende leraren ervaart het contact met ouders en het

voeren van gesprekken met ouders als moeilijk.

Ruim de helft van de starters in het basisonderwijs plaatst negatieve

kantekeningen bij de status die het beroep in de samenleving heeft

en de loopbaanperspectieven die het beroep biedt. 

Conclusie

Op basis van deze gegevens concluderen we dat startende leraren

zowel in het voortgezet onderwijs als in het basisonderwijs proble-

men ervaren op alle drie door ons onderscheiden niveaus. In het

primair proces en in de school als arbeidsorganisatie ervaart negentig

procent van de starters in het voortgezet onderwijs en ruim vijftig

procent van de starters in het basisonderwijs problemen. Het percen-

tage starters in het voortgezet onderwijs dat problemen ervaart met

de externe omgeving is veel beperkter, namelijk dertig procent. Voor

de starters in het basisonderwijs geldt dat ruim de helft problemen

op dit gebied ervaart en dan met name bij het contact met de ouders.

Verder valt op dat de problemen van starters zoals die in de jaren

tachtig uit Nederlands onderzoek naar voren kwamen nog steeds

gelden. Ten slotte is het opvallend dat Nederlandse leraren op

dezelfde terreinen problemen ervaren als leraren in het buitenland.

De door starters in het onderhavige onderzoek aangedragen proble-

men worden ook in recent buitenlands onderzoek beschreven.

Begeleiding van beginnende leraren
Stand van zaken in het voortgezet onderwijs

Uit het onderzoek blijkt dat een kleine negentig procent van de star-

ters in het voortgezet onderwijs op een of andere wijze begeleiding

heeft ontvangen als beginnend leraar. In ongeveer de helft van de

gevallen was sprake van een min of meer gestructureerd begelei-

dingsaanbod dat meerdere jaren omvatte. Voor alle leraren die bege-

leiding hebben ontvangen, geldt dat er twee begeleiders werden

toegewezen: een mentor uit de vaksectie en een vertrouwensmentor. 

Veertig procent van de leraren is ontevreden over de begeleiding.

Structureel tijd voor begeleiding, lesbezoeken door een mentor die

op dezelfde afdeling werkt en loskoppeling van begeleiding en

beoordeling zijn bepalend voor de tevredenheid van startende leraren

in het voortgezet onderwijs. Het meest tevreden over de begeleiding

zijn de leraren voor wie in het tweede jaar intervisie tussen startende

leraren was georganiseerd.
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Stand van zaken in het basisonderwijs

Ruim zeventig procent van de starters in het basisonderwijs heeft

begeleiding ontvangen. Zestig procent hiervan volgt een inwerk-

programma. De overige veertig procent heeft binnen de school een

persoon als aanspreekpunt toegewezen gekregen voor vragen en

hulp. Het meest tevreden over de begeleiding zijn de starters, die

feedback krijgen op hun functioneren in de groep op basis van les-

observatie. Ruim twintig procent van de bevraagde starters is

ontevreden over de begeleiding. Dit is met name het geval wanneer

het initiatief daarvoor (vrijwel) uitsluitend bij de starter ligt. Ten

slotte valt op dat met name de starters die hun loopbaan als invaller

beginnen vrijwel geen begeleiding krijgen. 

Suggesties voor verbetering van de start van de loopbaan
Starters in het voortgezet onderwijs

De door ons bevraagde starters in het voortgezet onderwijs noemen

een aantal maatregelen, die het begin van een loopbaan als leraar

zouden kunnen vergemakkelijken. De lerarenopleiding zou een veel

nauwere aansluiting tussen de theorie van de opleiding en de prak-

tijk op de scholen dienen te realiseren. Tevens gaan de suggesties in

de richting van uitbreiding van de praktijkervaring en geleidelijker

overgang van opleiding naar baan. 

De suggesties die de leraren ter verbetering van de begeleiding binnen

de school voor voortgezet onderwijs aandragen, zijn gespiegeld aan

de problemen met de begeleiding zoals door de leraren verwoord.

Tevens zijn relatief veel verbeteringssuggesties gedaan voor verbete-

ring van de school als arbeidsorganisatie. Met name wordt gevraagd

om maatregelen die een geleidelijker ingroeien in het vak mogelijk

maken en om maatregelen om professionalisering van leraren breder

te trekken dan alleen de starters. Ten slotte werden suggesties gedaan

die de besluitvorming op schoolniveau overstijgen en die met name

betrekking hebben op de waardering en beloning van het leraarsvak.

Starters in het basisonderwijs

De door ons bevraagde starters in het basisonderwijs geven eveneens

verbeteringssuggesties ten aanzien van zowel de opleiding als de

school waar ze werken. Met betrekking tot de pabo valt op dat er

kennelijk behoefte is aan meer aandacht voor basale leraarsvaardig-

heden, zoals klassenmanagement en het geven van instructie. Ook

wordt gevraagd om meer praktijkervaring tijdens de opleiding.

Binnen de school waar men als starter werkt, wordt vooral de wens

geuit structureel en langdurig begeleid te worden op de werkvloer
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gericht op verbetering van het lesgeven. Tevens wordt aandacht

gevraagd voor de problemen van leraren die als vervanger werken,

omdat dit voor een redelijk percentage van de starters de positie is

van waaruit zij hun loopbaan beginnen. 

Situatie op vernieuwende scholen
Op dit moment wordt in het overheidsbeleid een viertal thema’s

benoemd, waarvan wordt verwacht dat wanneer scholen hieraan

werken een kwaliteitsimpuls aan het onderwijs wordt gegeven waar

ook beginnende leraren van profiteren: invoeren van integraal perso-

neelsbeleid, opleiden in de school, koppeling van opleiden in de

school aan onderwijsvernieuwing en het doen van onderzoek in de

school en de introductie van zelfsturende teams. Om in beeld te

brengen of het in positieve zin doorwerkt op de problemen van

starters en op de waardering van starters voor de begeleiding als de

school aan een kwaliteitsimpuls werkt, zijn zowel in het voortgezet

onderwijs als in het basisonderwijs vier van deze vernieuwende

scholen bezocht. Ook bij de starters op deze vernieuwende scholen

is gevraagd naar hun problemen met het primair proces, de school

als arbeidsorganisatie en de externe omgeving. Tevens is gevraagd

naar hun waardering voor de begeleiding en mogelijke suggesties

voor verbetering.

Problemen van starters op vernieuwende scholen in het voortgezet

onderwijs

Ten aanzien van het primair proces worden door alle starters op de

geselecteerde vernieuwende scholen problemen genoemd, die betrek-

king hebben op de voorbereiding en uitvoering van de lessen. Het

gaat daarbij met name om het plannen en selecteren van leerstof om

tot een goede opbouw in de lessen te komen en het overbrengen van

de leerstof. Het motiveren van de leerlingen en het rekening houden

met verschillen tussen de leerlingen wordt veelvuldig genoemd. Het

vaststellen van en het inspelen op de verschillende niveaus van leer-

lingen wordt als lastig ervaren. Hetzelfde geldt voor de keuze van

geschikte werkvormen, het maken van toetsen, het terugkoppelen

van toetsresultaten en de beperkte beschikbaarheid van methodes en

materialen. We kunnen dan ook constateren, dat de problemen van

startende leraren met het primair proces op deze vernieuwende

scholen niet wezenlijk verschillen van die van starters op een gemid-

delde school voor voortgezet onderwijs.

Ten aanzien van het functioneren van de school als arbeidsorganisa-

tie valt op, dat het wegwijs raken in de school en het zicht krijgen
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op de gehanteerde regels voor startende leraren een probleem

vormen. Dit geldt niet voor de starters op de school die ze een intro-

ductiedag aanbiedt. Dit blijkt een goede oplossing. Een tweede

probleem dat ook deze starters noemen, is het ontbreken van werk-

ruimte en het constant moeten wisselen van leslokalen.

Opvallend is verder dat de meningen van deze starters over de

cultuur van de school zeer uiteen lopen. Sommige leraren geven aan

dat de samenwerking met collega’s positief is en dat starters als vol-

waardige collega’s worden geaccepteerd. Anderen ervaren weinig

mogelijkheden tot overleg, uitwisseling en samenwerking met

collega’s en missen die ook. Vooral met ervaren collega’s. Ook op

deze scholen wordt een grote autonomie en individualiteit van

leraren ervaren. Hulp wordt wel gegeven, maar alleen als mensen

daar zelf om vragen. Zittende leraren delen naar de mening van deze

starters hun expertise veel te weinig met anderen. Het meest positief

over de schoolcultuur zijn die starters, die aanwijzingen en hulp

krijgen van een ervaren leraar naar aanleiding van (wekelijkse)

klassenbezoeken van deze leraar. De hulp wordt als nuttig ervaren.

Dit blijkt dus een goede aanpak te zijn. Het wordt nog duidelijker

hoe belangrijk dit voor de starters is als we ons realiseren, dat wordt

aangegeven dat de thema’s die tijdens de intervisie (begeleiding

starters onderling) aan de orde komen vooral pedagogisch en niet

onderwijsinhoudelijk of onderwijskundig van aard zijn. Hoewel

starters wederzijds lesbezoek van starters onderling als heel zinvol

beschouwen, hebben ze juist ook grote behoefte aan ondersteuning

op het vakinhoudelijk en didactisch vlak. Dit wordt nog versterkt

doordat volgens hen weinig methodes en lesmaterialen op de school

voorhanden zijn en de didactische aanwijzingen in de handleidingen

bij de methodes zeer beperkt zijn.

Tegen deze achtergrond wekt het dan ook weinig verbazing, dat ook

deze starters een grote kloof tussen de praktijk en de opleiding

benoemen. In de opleiding zijn de onderwijskundige (didactische)

aspecten van het lesgeven onderbelicht. Het echte lesgeven begint

ook volgens deze leraren pas in de praktijk. Om je daar te handha-

ven, moet je veel initiatief nemen, vragen stellen en openstaan voor

adviezen van (ervaren) leraren. 

Problemen van starters op vernieuwende scholen in het basis-

onderwijs

Ook op de vernieuwende scholen in het basisonderwijs vormen de

voorbereiding en uitvoering van de lessen voor de meeste starters
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een probleem. Tevens wordt het houden van overzicht over het leer-

proces van de leerlingen en het interpreteren van toetsresultaten als

probleem genoemd. Wat de school als werkplek betreft, wordt door

vrijwel alle starters op de vernieuwende scholen opgemerkt, dat het

schoolgebouw weinig mogelijkheden biedt om vernieuwend bezig te

zijn. Er zijn onvoldoende ruimtes om met collega’s te overleggen en

ook het werken met kleine groepjes leerlingen is door ruimtegebrek

lastig. Ten slotte wordt het contact met ouders ook door starters op

vernieuwende basisscholen als erg moeilijk ervaren. Met de structuur

en cultuur van de school ervaren starters op vernieuwende basis-

scholen geen problemen.

Aanbevelingen
Naar aanleiding van onze onderzoeksbevindingen beantwoorden we

in het vervolg van dit hoofdstuk de vraag welke verbeteringen

volgens de startende docenten wenselijk zijn op het terrein van: a. de

voorwaarden die de school als arbeidsorganisatie starters biedt, b. de

begeleiding van starters binnen de school, c. de school als professio-

nele lerende organisatie en d. de lerarenopleiding. 

Verbetering van de voorwaarden voor starters binnen de school

Ten aanzien van de verbetering van de voorwaarden die de school als

arbeidsorganisatie starters biedt, zijn door de bevraagde leraren zelf

diverse suggesties gegeven. 

– Het organiseren van een introductiedag voor starters

Vrijwel alle starters blijken er problemen mee te hebben om zowel

letterlijk als figuurlijk wegwijs te raken in de school. Waar zijn de

faciliteiten, wie kan ik waar op aanspreken en welke gewoontes

zijn er wanneer zich gedragsproblemen voordoen en in de commu-

nicatie naar ouders? Op één van de besproken vernieuwende

scholen voor voortgezet onderwijs zijn dit soort problemen tot

tevredenheid ondervangen door het organiseren van een introduc-

tiedag voor starters. De dag bestond uit een rondleiding door de

school en kennismaking met de leiding, de eigen coach en mentor

en met collega’s. Tevens werden met name ook de schoolregels

uitvoerig toegelicht. 

– Introductiehandboek

Als oplossing voor hetzelfde probleem zou ook een ‘handboek’

voor starters dienst kunnen doen. Hierin kunnen afspraken over

het reilen en zeilen binnen de school zijn opgenomen.
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– Geleidelijke opbouw van taken voor starters

Het van de ene op de andere dag verantwoordelijk zijn voor alle

aspecten van het geven van onderwijs en alle bijkomende zaken

daaromheen, is een van de kenmerken van het beroep die dit vak

voor starters zo moeilijk en zo zwaar maken. Veel starters in het

voortgezet onderwijs lossen dit probleem voor zichzelf op door hun

loopbaan te starten met een beperkte aanstelling wat betreft

omvang. Dat wordt ook aangeraden! Het gevolg hiervan is een

salaris waarvan een gezin niet kan rondkomen. Voor de individuele

leraar en ook voor de maatschappelijke status van het beroep is dit

geen acceptabele oplossing. Het is aan te bevelen als school een

geleidelijke opbouw in taken voor starters standaard in te voeren.

Daar kan op verschillende manieren vorm aan worden gegeven.

Voorbeelden daarvan die we in het kader van dit onderzoek tegen-

kwamen zijn: niet direct ook mentor van een groep zijn en niet

direct ook pauzesurveillances. De betrokken leraren uit het voort-

gezet onderwijs geven aan dat wanneer sprake was van een beper-

king van taken, dit ook werkelijk ‘ruimte’ gaf. Binnen de

TOM-school bood de werkwijze waarbij meerdere personen bij de

voorbereiding en uitvoering van lessen waren betrokken voor de

starter een goede oplossing voor dit veelgenoemde probleem.

– Beperk verschillen tussen leerlingen

Omgaan met verschillen tussen leerlingen is een van de moeilijkste

aspecten van het leraarschap. Het rekening moeten houden met

niveauverschillen tussen leerlingen hoort dan ook naar onze

mening niet thuis in het takenpakket van een startende leraar. Het

zou daarom raadzaam zijn dat een starter in het voortgezet onder-

wijs slechts aan één afdeling lesgeeft.

– Selecteer geschikte klassen

Als het waar is dat een leraar het lesgeven uiteindelijk alleen in de

praktijk kan leren, is het noodzakelijk daar als arbeidsorganisatie

rekening mee te houden. Er zou dan ook niet alleen sprake dienen

te zijn van een geleidelijke opbouw in taken, maar ook van een

geleidelijke opbouw in moeilijkheidsgraad. Dit betekent geen

starter voor lwoo-leerlingen en geen starter voor lastige klassen.

Deze laatste suggestie wordt ook door enkele starters in het basis-

onderwijs genoemd. Bovendien lijkt het erop dat in het basis-

onderwijs beleid wordt gevoerd ten aanzien van de groep waar een

net afgestudeerde begint. Het merendeel van de in ons onderzoek

betrokken starters zijn ingezet in de groepen 1 en 2, dus de

groepen waarin het formele onderwijs nog niet is gestart. 
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– Beschikbaarheid werkruimte, opbergruimte en materialen voor leraren

Er zijn tal van redenen aan te geven waarom het van belang is, dat

(startende) leraren in het voortgezet onderwijs over een plek

beschikken waar ze buiten de feitelijk lestijd terechtkunnen en

waar ze hun materialen kwijt kunnen. De eerste is uiteraard dat

het de uitvoering van het werk bemoeilijkt wanneer dit niet het

geval is. Veel belangrijker naar onze mening is het signaal dat

ervan uitgaat wanneer een starter zich voortdurend met een rug-

zakje van lokaal naar lokaal en van gebouw naar gebouw moet

verplaatsen. Het signaal is dat hier een leraar loopt die nog niet

helemaal meetelt, die zijn plekje tussen de ervaren leraren nog

moet zien te krijgen en die zich nog waar moet maken. Dit signaal

pikken leerlingen ook op. Hierdoor ondermijnt het ontbreken van

werkruimte en opbergruimte voor startende leraren hun toch al

niet grote gezag naar de leerlingen toe. 

Begeleiding van starters binnen de school

Ten aanzien van de verbetering van de begeleiding van starters

binnen de school, kunnen de volgende suggesties worden gegeven.

– Beschikbaarheid van taakuren voor coaches/begeleiders

Deze voorwaarde klinkt als een open deur. In de praktijk blijkt het

echter lang niet altijd zo te zijn, dat de persoon die aan een starter

in het voortgezet onderwijs wordt toegewezen als coach daar ook

daadwerkelijk de tijd voor heeft. Het toewijzen van een taakuur

vormt dan ook een basale voorwaarde om min of meer regelmatige

begeleiding van starters mogelijk te maken.

– Scheiding begeleiding en beoordeling

Verscheidene van de door ons bevraagde startende leraren in het

voortgezet onderwijs geven aan, dat problemen waar zij als starters

tegenaan lopen niet goed en onvoldoende open aan de orde

werden gesteld in situaties waarin de toegewezen begeleider ook

de beoordelaar was.

– Regelmatige klassenbezoeken

Het wekelijks observeren van een les en het geven van feedback

daarop is voor starters ondersteunend. Voorwaarde daarvoor is wel

– zoals vele leraren opmerkten – dat de feedback wordt gegeven

door een ervaren leraar die op dezelfde afdeling werkt als de

starter.
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– Intervisie van starters onderling

Ook intervisie van starters onderling wordt door de leraren als

positief ervaren. Niet in de laatste plaats omdat hierdoor een open

sfeer ontstaat tussen starters onderling, waardoor op een open

manier over problemen kan worden gesproken. Door de starters in

het basisonderwijs wordt hier aan toegevoegd, dat het van belang

is dat het uitwisselen van ervaringen tussen starters schooloverstij-

gend plaatsvindt. In een schooloverstijgende setting voelt men zich

vrijer om ervaringen in te brengen of vragen te stellen. 

– Vakinhoudelijke en onderwijskundige coaching

Vele startende leraren in zowel het voortgezet onderwijs als het

basisonderwijs geven te kennen, dat in de coaching en begeleiding

veelal eenzijdig de nadruk wordt gelegd op pedagogische compo-

nenten. Nu is omgang met de leerlingen en het houden van orde

voor de meeste starters een in het oogspringend probleem. Toch

wordt ondersteuning bij de planning, opbouw van lessen en voor

de leerlingen aansprekende werkvormen node gemist. Hetzelfde

geldt voor ondersteuning bij het inschatten van het niveau van de

leerlingen en het maken van toetsen. Er wordt met andere

woorden gevraagd om begeleiding gericht op verbetering van het

lesgedrag. Het is wellicht wel de vraag of deze kennis en vaardig-

heden niet veeleer op de opleiding moeten worden opgedaan. Het

betreft hier immers zeer elementair leraarsgedrag. 

– Structureel van aard

Vele startende leraren uit beide schoolsoorten benadrukken dat het

noodzakelijk is, dat begeleiding structureel van aard is en geconti-

nueerd wordt gedurende ten minste de eerste twee beroepsjaren.

De school als professionele, lerende arbeidsorganisatie

Het recente overheidsbeleid op het gebied van onderwijs plaatst de

leraar in een spilfunctie. De leraar zou continu dienen te werken aan

het bijhouden van zijn eigen bekwaamheid om in te kunnen blijven

spelen op veranderingen. Veranderingen zijn in onze samenleving een

gegeven. Dit maakt het noodzakelijk dat scholen zich ontwikkelen tot

professionele organisaties die een kwaliteitsbeleid voeren. Dit onder-

wijsbeleid plaatst de problematiek van de startende leraar in een veel

bredere context. Een leraar kan zijn spilfunctie in de kenniseconomie

alleen waarmaken wanneer ook zijn/haar professionalisering een

continu proces wordt. Dit vraagt om verdere professionalisering van

alle leraren, niet alleen van de starter. In de praktijk krijgt de profes-

sional de ruimte niet om professioneel te zijn. De bekwaamheids-

dossiers zouden hiervoor de ruimte moeten en kunnen creëren. 
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De lerarenopleiding

Ten aanzien van de verbetering van de opleiding kunnen de volgende

suggesties worden gegeven.

– Nauwere aansluiting theorie en praktijk

Om de aansluiting tussen theorie en praktijk te verbeteren, wordt

door de startende leraren voortgezet onderwijs de mogelijkheid

geopperd om bij de opleidingen leraren aan te stellen die tegelij-

kertijd ook werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs. Nu is het

zo dat sommige leraren in het geheel geen ervaring hebben met de

praktijk van het voortgezet onderwijs, dan wel dat die ervaring

gedateerd is. Dat komt de realiteitswaarde van het geboden onder-

wijs niet ten goede.

– Uitbreiding praktijkervaring

De door ons bevraagde starters uit het voortgezet onderwijs stellen

voor de praktijkervaring drastisch uit te breiden tot ten minste een

geheel jaar. Dit is volgens hen de enige manier om een geleidelij-

ker overgang van opleiding naar baan te realiseren. Door de star-

ters in het basisonderwijs wordt eveneens gevraagd om meer

stages tijdens de opleiding.

– Aandacht voor didactiek

In de gesprekken met de starters uit het voortgezet onderwijs

kwam naar voren, dat in het aanbod van de opleidingen de onder-

wijskundige en dan met name de didactische aspecten van het les-

geven onderbelicht zijn. Ook op dit punt geven de starters uit het

basisonderwijs soortgelijke suggesties. Zij geven aan dat in de

opleiding veel meer aandacht moet zijn voor basale leraarsvaardig-

heden, zoals het geven van instructie, klassenmanagement en het

houden van orde.
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Binnen het onderwijs houden van startende leraren in
het voortgezet en primair onderwijs

Het binnen het onderwijs houden van startende leraren kan een bij-

drage leveren aan een tekort aan leraren, dat in ramingen voor de

arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs wordt voorzien. In de afge-

lopen jaren is duidelijk gebleken dat de arbeidsmarkt voor onder-

wijspersoneel gevoelig is voor schommelingen in de conjunctuur.

Om deze reden is er voor gekozen in de nieuwe raming met twee

conjunctuurscenario’s te werken. Als de economie tot 2010 sterk

aantrekt, wordt verwacht dat het tekort aan leraren in het voortgezet

onderwijs kan oplopen tot circa vijf procent (3.000 fte) van het

aantal banen in 2010 oplopend tot tien procent (6.000 fte) in 2015.

Wanneer in deze periode sprake is van een laagconjunctuur, blijft het

tekort in 2010 beperkt tot circa twee procent (1.100 fte) oplopend

tot acht procent (5.000 fte) in 2015. De oorzaak van het grote ver-

wachte tekort in het voortgezet onderwijs is vooral de grote uit-

stroom van leraren die met (pre)pensioen gaan.1 Wat het primair

onderwijs betreft, zal bij een hoogconjunctuur een licht tekort aan

leraren ontstaan: circa 1.100 fte (1,2 procent van de totale vraag) zal

dan onvervuld zijn. Naar verwachting zal in 2015 1,5 procent van de

totale vraag onvervuld zijn (1.400 fte). Bij een laagconjunctuur zal

naar verwachting geen tekort ontstaan. Het op dit moment bestaande

evenwicht tussen vraag en aanbod zal naar verwachting worden

gehandhaafd. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat de daling van

het studentenaantal dat de pabo bezoekt zich zal doorzetten. Het

geconstateerde evenwicht is dan ook behoorlijk wankel.2

Op dit moment is de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs even-

eens vrijwel in evenwicht. Er zijn bijna geen lerarentekorten meer en

bijna alle leraren die in 2004 hun diploma behaalden, hebben inmid-

dels een baan. Dit evenwicht heeft de overheid mede bereikt door

een aantal beleidsmaatregelen in reactie op de grote tekorten in de

periode 2000-2002. Zo is geprobeerd de instroom van leraren te ver-

groten via publiciteitscampagnes voor de opleidingen, het aanmoedi-

gen van niet-actieven om te herintreden, het openstellen van het

onderwijs voor mensen zonder leraarsbevoegdheid maar met andere

arbeidservaring via de Wet Zij-instroom en beleidsmaatregelen

gericht op het langer aan het werk houden van oudere leraren. De

snelle ‘oplossing’ van het grote lerarentekort is echter met name het

1 Ministerie van OCW (2006).
2 Ministerie van OCW (2006).
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gevolg van de aanhoudend lage conjunctuur van de afgelopen jaren,

waardoor minder mensen uit het onderwijs vertrekken. 

Gegeven bovenstaande cijfers is het niet te verwachten, dat alleen

een grotere instroom van studenten op de lerarenopleidingen voor

het voortgezet onderwijs het verwachte tekort kan opvangen. Er

moeten opnieuw heel wat mensen uit andere branches en sectoren

voor het onderwijs kiezen, willen we de komende jaren voldoende

leraren hebben. Maatregelen om instroom van nieuwe leraren te

bevorderen, blijven echter het karakter houden van dweilen met de

kraan open zolang het onderwijs er niet goed in slaagt startende

leraren voor het onderwijs te behouden. Voor het voortgezet onder-

wijs gold in 2002 dat een derde van de startende leraren binnen vier

jaar het onderwijs alweer verliet. Voor het basisonderwijs was dat

een vijfde.3 Hoe de situatie op dit moment is, is niet bekend.

Het vertrek van startende leraren uit het onderwijs is niet iets speci-

fiek Nederlands. Veel westerse landen hebben een grote uitstroom

van startende leraren. Voor de Verenigde Staten geldt dat tussen de

veertig en vijftig procent van de starters het onderwijs binnen zeven

jaar weer verlaat.4 ‘Uitputting blijkt, samen met de teleurstelling over

het niet uitkomen van de verwachtingen die men over het beroep

heeft, een van de redenen te zijn waarom de helft van de beginnende

leraren in de Verenigde Staten binnen de eerste zeven jaar van hun

loopbaan met lesgeven was gestopt’.5

Dit duidt erop dat het beroep van leraar niet altijd voldoet aan de

verwachtingen, waarmee de startende leraren aan hun loopbaan

beginnen. Onvrede over het management en de arbeidsomstandig-

heden zijn hoofdoorzaken voor wisseling van baan binnen het

onderwijs. Als redenen voor definitief vertrek uit het onderwijs

worden genoemd: het niet kunnen waarmaken van de ambities

waarmee startende leraren het onderwijs binnenkomen, de hoge

werkdruk en het gebrek aan begeleiding. Gebrek aan begeleiding

blijkt een van de meest genoemde redenen voor vertrek.

Verschillende landen proberen de uitstroom van starters derhalve te

beperken door de starters goed te begeleiden.6
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3 De Jonge & De Muijnck (2002).
4 Gordon & Maxey (2000).
5 Merseth (1992).
6 Van Kregten & Moerkamp (2004).
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Nu is het gegeven dat (startende) leraren problemen ondervinden bij

de uitvoering van hun werk allerminst nieuw. In de afgelopen 25 jaar

zijn in binnen- en buitenland diverse onderzoeken uitgevoerd naar

de problemen van startende leraren. In deze periode zijn door de

overheid tevens diverse maatregelen getroffen om de toerusting en

begeleiding bij de verdere professionalisering van leraren te verbete-

ren. Vanaf schooljaar 2006-2007 zullen de beschikbare middelen

voor onder meer begeleiding van beginnende leraren beschikbaar

komen via de lumpsum voor de onderwijsinstellingen. In 2006

wordt ernaar gestreefd om via een convenant met de werkgevers

afspraken te maken over de inzet van deze middelen.7 Dit in het

kader van verdergaande decentralisatie.

Tegen deze achtergrond is het van belang antwoord te krijgen op de

vraag welke problemen startende leraren op dit moment nog ervaren

bij de uitvoering van hun beroep, welke begeleiding zij in de eerste

periode hebben gekregen en of deze begeleiding als voldoende wordt

ervaren. Om deze vraag te beantwoorden, zijn (groeps)gesprekken

gevoerd met startende leraren en zijn schriftelijke vragenlijsten afge-

nomen. Tevens zijn scholen bezocht die voor een vernieuwende

aanpak hebben gekozen, waarvan te verwachten is dat deze aanpak

ook soulaas voor startende leraren zou kunnen bieden. Daarnaast zijn

gesprekken gevoerd met enkele startende leraren op deze scholen.

De opbouw van het rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt een

overzicht geboden van de problemen van startende leraren, zoals die

bekend zijn vanuit eerder uitgevoerd onderzoek. Tevens worden de

problemen beschreven, zoals de leraren die op dit moment ervaren.

In hoofdstuk 3 worden de voorstellen voor begeleiding van starters

vanuit de literatuur beschreven. Tevens wordt een korte schets

gegeven van de reeds genomen beleidsmaatregelen om hieraan tege-

moet te komen. Vervolgens wordt een schets gegeven van de begelei-

ding die de leraren uit ons onderzoek bij de start van hun loopbaan

hebben ontvangen, hun waardering daarvoor en hun suggesties voor

verbetering. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving

van een vernieuwende aanpak op vier scholen voor voortgezet

onderwijs en vier scholen voor basisonderwijs, waarin ook de bege-

leiding van startende leraren is meegenomen. Tevens komen de star-

ters op deze scholen aan het woord. Ten slotte worden in hoofdstuk

4 op basis van de onderzoeksbevindingen enkele aanbevelingen voor

de werkgevers geformuleerd.

7 Ministerie van OCW (2006).
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Problemen van startende leraren

2.1 Inleiding
Problemen van startende leraren, de oorzaken ervan en de oplossin-

gen ervoor worden anders geformuleerd, afhankelijk van het

perspectief van waaruit er tegenaan wordt gekeken. In het onderzoek

naar deze problematiek en in het gevoerde beleid van de overheid

om tot oplossing van de problemen te komen, zijn tot nu toe twee

perspectieven te onderscheiden. Het eerste is het microperspectief,

waarin de individuele leraar en zijn functioneren voor de klas

centraal staat. Verbetering van de lerarenopleiding staat binnen dit

perspectief als oplossing centraal. Het tweede is een organisatorisch

perspectief, waarin de werkomgeving op de school centraal staat. Als

oplossing worden vormen van werkplekleren gekozen. Zeer recent

benadrukt de overheid een derde perspectief. Hierin heeft de school

als professionele organisatie zelf de verantwoordelijkheid voor de

(blijvende) bekwaamheid van alle personeelsleden en daarmee ook

voor de maatregelen die getroffen moeten worden om de professiona-

liteit van alle geledingen binnen de school te behouden of te verbete-

ren. Vanuit dit kwaliteitsperspectief staat ook de kwaliteit van de

lerarenopleidingen opnieuw in de belangstelling. 

Het onderzoek dat in ons land naar de problemen van startende

leraren is gedaan, is veelal uitgevoerd in de jaren tachtig en beperkt

zich derhalve vooral tot het microperspectief. In dit hoofdstuk wordt

verslag gedaan van het onderzoek naar de problemen van leraren,

waarin de onderscheiden perspectieven in de vraagstelling zijn ver-

werkt. In paragraaf 2.2 wordt nader ingegaan op de onderscheiden

perspectieven en op de problemen van startende leraren, zoals ze uit

eerder uitgevoerd onderzoek naar voren zijn gekomen. Paragraaf 2.3

geeft een beschrijving van de problemen die starters in het voortge-

zet onderwijs, blijkens het door ons uitgevoerde onderzoek, op dit

moment ervaren. In paragraaf 2.4 staan de problemen van starters uit

het basisonderwijs beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met

een samenvatting.

2.2 Problemen van startende leraren volgens de literatuur
Aandacht voor de problemen van startende leraren bij de uitvoering

van hun werk is niet nieuw. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig

zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar het functioneren van

leraren tijdens hun beroepsuitoefening. 
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Alle Nederlandse onderzoeken op dit terrein bevatten duidelijke

indicaties, dat veel leraren problemen ervaren tijdens de beginperiode

van hun beroepsuitoefening.8 Uit overzichten van buitenlandse

studies uit dezelfde periode over de problemen van startende leraren

in het voortgezet onderwijs komt eenzelfde beeld naar voren.9

Ondanks de methodologische verschillen zijn de onderzoeksbevin-

dingen op dat moment opvallend eensluidend. De acht meest voor-

komende problemen die startende leraren melden, zijn in volgorde

van belangrijkheid: 

– orde;

– motivatie van de leerlingen; 

– omgaan met verschillen tussen leerlingen; 

– omgaan met individuele probleemleerlingen; 

– beoordelen van de prestaties; 

– taakbelasting;

– relatie met collega’s;

– gebrekkige leermiddelen. 

Ordeproblemen worden door beginnende leraren het meest frequent

genoemd. Ook het motiveren van de leerlingen en het omgaan met

verschillen tussen de leerlingen zijn veelgenoemde problemen.

Bovengenoemde problemen zijn steeds geformuleerd vanuit het

perspectief van het functioneren van de individuele leraar en het

functioneren in de klas (microniveau). Impliciet wordt door deze

aanpak de oorzaak van de problemen vooral gezocht in de combina-

tie van kwaliteit van de lerarenopleiding en de kwaliteiten van de

startende leraar. Vanaf de jaren negentig wordt in de literatuur

benadrukt, dat veel van de problemen die starters tegenkomen hun

grond vinden in de cultuur van het beroep van leraar, in de voor-

waarden die de school als werkplek biedt en in omgevingsfactoren.

Hierdoor wordt het perspectief van waaruit naar de problemen van

startende leraren wordt gekeken verbreed naar de context waar-

binnen leraren hun werk moeten doen.10 Door deze verschuiving in

benadering komen de oorzaak van de problemen en de mogelijke

oplossingen veel meer bij de school als organisatie en daarmee bij de

werkgever te liggen.
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8 vergl. Vakgroep natuurkunde didactiek (1978); Griffioen (1980); Vonk (1982,
1983, 1989); Créton en Wubbels (1984); Peters (1985); Van Brunschot (1990);
Houtveen & Van der Vegt (1991).

9 Veenman (1984, 1989). 
10 Ingersoll (2001). 
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In de literatuur worden de volgende problemen genoemd, die te

maken hebben met de werkomgeving.11

– Omvang en zwaarte van de taak

In de meeste beroepen is sprake van een geleidelijke toename in de

verantwoordelijkheden die een nieuweling op zich neemt. Binnen

het onderwijs is dit niet het geval. De startende leraar is direct bij

binnenkomst volledig verantwoordelijk voor alle aspecten van het

lesgeven (het lesgeven zelf, de administratie eromheen, het mento-

raat, et cetera). Daar komt nog bij dat startende leraren veelal

belast worden met lastige klassen en moeilijkere leerlingen. 

– Onduidelijke verwachtingen

Op scholen geldt een groot aantal regels en procedures, die vreemd

zijn voor de startende leraar. Naast deze formele afspraken bestaan

er vele informele routines en gewoontes, die voor een startende

leraar nog veel moeilijker te leren zijn. 

– Inadequate voorzieningen

Vaak worden startende leraren geconfronteerd met onvoldoende

instructiematerialen en andere voorzieningen. 

– Isolement

Veel startende leraren lijden onder een professioneel emotioneel

isolement, omdat ervaren leraren veelal niet genegen zijn startende

leraren hulp te bieden. Startende leraren zijn geneigd dit isolement

nog te versterken door geen hulp te vragen.

– Rol conflicten

Het ingroeien in het beroep van leraar vraagt zoveel tijd en

energie, dat de privé-omstandigheden er vaak onder lijden. Dit kan

tot extra spanningen leiden.

– Praktijkschok

Veel starters beginnen aan hun eerste baan vanuit een zeer idealis-

tische perceptie van het vak. De overgang tussen opleiding en

praktijk is voor velen zo abrupt, dat gesproken wordt van een

‘praktijkschok’12. 

– Ontbreken ondersteuning schoolleiding

Voor veel startende leraren wordt het ingroeien in het vak nog

eens bemoeilijkt, doordat de arbeidsomstandigheden voor leraren

in het algemeen, en dus ook voor starters, niet gunstig zijn. Zo

wordt er weinig ondersteuning gegeven door de schoolleiding en is

daar veelal ook weinig contact mee. Ook worden leraren weinig

actief betrokken bij besluitvormingsprocessen.13

11 Idem; Goldberg & Proctor (2000).
12 Goldberg & Proctor (2000). 
13 Gordon & Makey (2000).
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Samenvattend wordt benadrukt dat de startende leraar vanaf het

begin wordt belast met dezelfde taken en verantwoordelijkheden als

ervaren collega’s. Er wordt van de leraar geëist dat hij direct het

geheel van standaardtaken op zich neemt. Voor startende leraren zijn

die standaardtaken nog nieuw en ongewoon. Ook de leerlingen, het

curriculum, de collega’s, het lokale beleid en de regels en procedures

zijn allemaal nog onbekend. Onderwijzen is een complexe taak,

dagelijks zijn er dilemma’s en onzekerheden. Deze wordt de leraar

geacht te overwinnen geïsoleerd in zijn klaslokaal onder een cultu-

reel bepaalde code van autonomie en elkaar met rust laten (non-

interference). Dit isolement wordt nog eens versterkt, doordat

leraren niet actief worden betrokken bij besluitvormingsprocessen en

de afstand tot de schoolleiding groot is.14 Ten slotte wordt in de lite-

ratuur naar voren gebracht dat onder invloed van maatschappelijke

ontwikkelingen nieuwe probleemvelden binnen het onderwijs zijn

ontstaan, waar (ook) startende leraren mee te maken hebben.

Bijvoorbeeld toenemende verschillen tussen leerlingen, toenemende

gedragsproblemen en de relatie daarmee als het gaat om veiligheid

op school, het onderhouden van contacten met de ouders, het

verschil in leeftijd met collega’s, et cetera.15

Het Nederlandse onderzoek naar de problemen van startende leraren

heeft zich tot nu toe vrijwel uitsluitend gericht op inventarisatie van

problemen vanuit het perspectief van de individuele leraar en diens

functioneren voor de klas. Het perspectief van de context is tot nog

toe buiten beschouwing gebleven, terwijl inmiddels vanuit de over-

heid een aantal veranderingen is ingevoerd die ook getuigen van een

verschuiving in het denken over de oorzaken van problemen van

startende leraren. De instelling van de functie van ‘leraar in oplei-

ding’ (lio), eind jaren negentig geïntroduceerd om de overgang van

de lerarenopleiding naar een baan als leraar te vergemakkelijken, kan

als een keerpunt worden gezien. Met het traject ‘Opleiden in de

school’, waar inmiddels 235 scholen voor voortgezet onderwijs aan

deelnemen,16 krijgen de scholen steeds meer mogelijkheden om een

groot gedeelte van de opleiding van leraren voor hun rekening te

nemen. Hiermee wordt een deel van de opleidingsfunctie verlegd van

de lerarenopleiding naar de scholen zelf. Recent is hier vanuit het

onderwijsbeleid een kwaliteitsbeleid aan toegevoegd, gericht op het

toewerken naar Nederland als kenniseconomie. Een kenniseconomie
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14 Scherer (2003).
15 National commission on teaching and America’s future (2003).
16 Ministerie van OCW, 2006.
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vraagt niet alleen om een hogere scholingsgraad van de bevolking,

maar vooral ook om het vermogen tot blijven leren. Dit plaatst de

leraar in een spilfunctie. Bovendien vraagt het van de leraren zelf het

vermogen bekwaam te blijven en in te spelen op veranderingen. Om

dit te realiseren, is het noodzakelijk dat scholen zich ontwikkelen tot

een professionele arbeidsorganisatie die een kwaliteitsbeleid voert.

De Wet Beroepen In het Onderwijs past binnen deze lijn van denken

door te benadrukken, dat bekwaamheid onderhouden moet worden

en dat helder moet zijn wat bekwaamheid inhoudt. Met deze laatste

ontwikkeling komen de problemen van starters in het onderwijs en

de begeleiding van starters veel minder op zichzelf te staan. In het

kader van integraal personeelsbeleid dienen met alle leraren afspra-

ken te worden gemaakt over hoe zij de vereiste bekwaamheden

onderhouden en welke maatregelen en instrumenten de school zelf

inzet om dat te bevorderen. Tevens komt met de noodzaak voor

Nederland om naar een kenniseconomie toe te groeien ook de kwali-

teit van de lerarenopleidingen weer in de belangstelling. Zij leveren

immers de mensen met een startbekwaamheid voor het beroep.

Tegen deze achtergrond ontstond bij het SBO de behoefte aan nieuw

onderzoek naar de problemen van startende leraren. In onderstaande

paragraaf worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.

2.3 Problemen van startende leraren in het voortgezet onder-
wijs: de actualiteit

2.3.1 Inleiding

Om zicht te krijgen op de problemen van startende leraren in het

voortgezet onderwijs, is in 2005 informatie verzameld bij in totaal

76 leraren werkzaam bij 51 scholen. Met het merendeel hiervan zijn

(groeps)interviews gehouden. Daarnaast hebben alle leraren een

vragenlijst ingevuld. De antwoorden van de leraren zijn geordend

naar problemen in het primair proces (2.3.3) en problemen met

betrekking tot de (professionele) arbeidsorganisatie (2.3.4) en de

externe omgeving (2.3.5). We starten met een korte typering van de

in het onderzoek betrokken leraren.

2.3.2 Algemene kenmerken van de betrokken leraren

Ongeveer vijftig procent van de 76 leraren die aan het onderzoek

deelnamen, stond in het schooljaar 2004-2005 voor het eerst voor de

klas. Twintig procent is in zijn tweede jaar van zijn beroepsloopbaan

als leraar en tien procent in het derde, respectievelijk vierde jaar.

Ruim tien procent heeft het onderwijs inmiddels alweer verlaten.

Onder de 76 leraren bevinden zich 64 autochtone leraren en twaalf
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allochtone leraren. Van de laatste groep zijn er drie van Turkse, twee

van Marokkaanse, één van Iraanse, één van Surinaamse en twee van

Indiase afkomst. De overige vier leraren met een dubbele culturele

achtergrond geven onderwijs in de zogenoemde moderne vreemde

talen en zijn van oorsprong afkomstig uit een land waarin deze taal

de voertaal is (Frankrijk, Duitsland, Engeland). Van het onderwij-

zend personeel binnen het voortgezet onderwijs als geheel is in 2004

3,1 procent van allochtone afkomst.17 In verhouding zitten in onze

onderzoeksgroep dus veel allochtone leraren. Daar hebben we ook

bewust naar gestreefd om ook de ervaringen van deze leraren mee te

kunnen nemen. Twee derde van de leraren die wij hebben benaderd,

is vrouw. Zeventig procent van de leraren heeft een eerstegraads-

lerarenopleiding achter de rug. Zestig procent van de leraren is

verbonden aan een brede scholengemeenschap, 25 procent aan een

school voor vmbo en de overige vijftien procent aan een havo/vwo-

school. Ruim veertig procent staat (ook) voor een vmbo-klas. De

leraren zijn verbonden aan in totaal 51 scholen die, met uitzondering

van de provincies Zeeland, Groningen en Friesland, verspreid zijn

over het land. Er is sprake van een grote spreiding over de vakken

die deze leraren geven. Ongeveer een derde zijn taalleraren.

Eveneens ongeveer een derde zijn leraren op het terrein mens en

maatschappij, zoals geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer

of godsdienst. Ruim een kwart van de leraren geeft les in een van de

exacte vakken (natuurkunde, wiskunde, scheikunde). Gemiddeld

geven deze leraren veertien uur per week les, dat is ongeveer 0,5 fte,

terwijl de gemiddelde aanstellingsomvang in het voortgezet onder-

wijs rond de 0,8 fte ligt.18

2.3.3 Het primair proces

‘Dit alles heeft me geleerd dat een goede begeleider van levensbelang is.

Iemand die niet meteen met een oordeel klaar staat, die je ruimte geeft

om het op je eigen manier te doen, maar die tevens de moed heeft om je

op je zwakke punten te wijzen.’ (leraar wiskunde)

Ruim negentig procent van de bevraagde leraren geeft aan problemen

te hebben ervaren met betrekking tot het lesgeven zelf in het begin

van hun beroepsloopbaan. Er zijn dus ook leraren die aangeven

weinig of geen problemen ondervonden te hebben! We citeren

enkele van deze leraren. ‘Ik ben goed opgeleid, op mijn school goed
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17 Nota ‘Werken in het onderwijs 2006’.
18 SBO-jaarboek 2005.
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begeleid en heb eigenlijk weinig problemen gehad. De grootste problemen

waren ordeproblemen. Hierover heb ik genoeg tips gekregen.’ ‘Bij de

uitvoering van mijn lessen heb ik nooit problemen ondervonden. Waarom

niet? Een dosis humor, duidelijke regels (van meet af aan), veel praktijk-

voorbeelden (voorbeelden die dichter bij de leerlingen liggen), zelfver-

zekerd overkomen en zijn.’ Kwaliteit van de opleiding, kwaliteit van

de ondersteuning op de werkplek, maar ook de leraar als persoon

blijken bij te dragen aan de mate waarin de startende leraar proble-

men ervaart. Dit laatste aspect werd meermalen onderkend, zoals

blijkt uit de opmerking dat het voor een groep leerlingen staan de

eigen zwakke kanten heel zichtbaar maakt. Wanneer bijvoorbeeld

een leraar niet consequent in eigen gedrag is, heeft dit vervelende

consequenties. Een voorbeeld hiervan is vergeten wie strafwerk heeft

gekregen. Een ander voorbeeld is dat van een uit India afkomstige

leraar, die haar ordeproblemen wijt aan onervarenheid met de

Nederlandse cultuur en slechte beheersing van de Nederlandse taal. 

Bij de genoemde problemen kan onderscheid worden gemaakt in

problemen bij de voorbereiding, bij het geven van de lessen zelf en

bij het zicht houden op de resultaten van de leerlingen. In het onder-

staande wordt gerapporteerd over de bevindingen bij de totale

lerarengroep.

Voorbereiding

Drie kwart van de leraren geeft aan dat de voorbereiding van lessen

bij de start van de loopbaan veel tijd kostte en achteraf gezien te veel

tijd. Ze geven aan veel te veel tijd te hebben moeten steken in voor-

bereiding en hebben daarbij hulp gemist bij onder meer de planning,

het inschatten van verschillen tussen leerlingen op diverse niveaus,

het ontdekken waar valkuilen voor leerlingen zitten en het voorspel-

len van reacties van leerlingen. Als probleem bij de voorbereiding

wordt ook meermalen genoemd, dat er met te weinig leerstof te veel

lessen moesten worden gevuld. Dit doet zich vooral voor bij vakken

als maatschappijleer, godsdienst en ckv. Deze leraren blijken veel zelf

te moeten ontwikkelen, ook al omdat uitwisseling van materialen

door leraren onderling moeilijk ligt op veel scholen. In een aantal

gevallen had de voorganger van de startende leraar zijn zelfontwik-

kelde materialen bij vertrek meegenomen. Ook zagen deze leraren

zich genoodzaakt alle werkvormen zelf te moeten bedenken.

Het zelf moeten ontwikkelen van materialen wordt door een derde

van de leraren niet als negatief gewaardeerd. Zo gaf een leraar wis-

kunde op het havo/vwo aan het zelf ontwikkelen van ontbrekend
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materiaal wel leuk te vinden, ondanks het feit dat het veel tijd

kostte. Een andere leraar die veel eigen materiaal ontwikkelt, geeft

aan daarin veel vrijheid te hebben en ervaart dat als uiterst positief. 

Drie kwart van de leraren geeft aan hiaten in hun opleiding te

hebben, waardoor de voorbereiding aanvankelijk moeizaam verliep.

Een voorbeeld daarvan is dat een leraar aangeeft in de opleiding niet

geleerd te hebben hoe zij een les moest indelen. Het gevolg daarvan

is dat ze in de beginperiode vaak lestijd ‘overhield’. Voor leraren die

op dit punt geen problemen ondervonden, bleek het eerste jaar voor

de klas samen te vallen met het volgen van de lerarenopleiding. Daar

kwam lesvoorbereiding ruim aan bod en kon men ook met eventuele

vragen terecht.

Het niet goed kunnen inschatten van het niveau van de leerlingen

speelt bij 85 procent van de leraren een rol. Het gaat dan niet om het

plannen van de lessen op zich, maar om vragen als: ‘Wélke stof moet

ik precies plannen, op welke manier moet ik bepaalde grammaticale

regels uitleggen, hoe kan ik geloofwaardig blijven tegenover mijn leerlin-

gen als ik mij vergis, hoe reageren leerlingen op wat ik doe?’. Kortom,

aansluiten bij het niveau van de leerlingen vormt voor startende

leraren duidelijk een probleem.

Uitvoering

Ruim tachtig procent van de leraren geeft aan het lesgeven zelf lastig

te vinden, omdat je alle aspecten ervan tegelijkertijd en vanaf de

eerste les in je vingers moet hebben. ‘De uitvoering is soms lastig. Ik

geef nu drie jaar les en het is nog altijd een heel georganiseer om inhou-

delijk, pedagogisch, didactisch en organisatorisch de lessen rond te

breien. Er gaat regelmatig een onderdeel niet goed. Is het organisatorisch

en inhoudelijk geregeld, dan is het pedagogisch weer niet geweldig. Is

het pedagogisch verantwoord, dan blijft de organisatie weer achter, et

cetera. Zal wel komen met de jaren.’ Een andere leraar geeft aan dat

wanneer je zelf weinig gestructureerd werkt, je daar last van hebt bij

de uitvoering. 

Het motiveren van de leerlingen en het hebben van ordeproblemen

blijft voor startende leraren een groot probleem. Zo’n negentig

procent van de leraren zegt problemen te hebben ervaren met het

wekken van belangstelling bij hun leerlingen. ‘Mijn probleem was dat

ik niet begreep hoe ik mijn leerlingen aan het werk moest krijgen.’ Vwo-

leerlingen lijken gemakkelijker te motiveren, aangezien die voor een

cijfer werken. Bij met name vmbo-leerlingen moet je het volgens de
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leraren voor elkaar zien te krijgen dat ze voor jou als leraar willen

werken. ‘Als ze zien dat jij je best hebt gedaan om een leuke les voor te

bereiden, willen zij zich ook wel inspannen.’ Een andere leraar die

maatschappijleer verzorgt op een vmbo-school merkt op: ‘Het blijft

voor mij onvoorstelbaar dat zelfs de meest belangrijke maatschappelijke

vraagstukken, die ook hen direct raken, ze écht helemaal niets kan

schelen.’ 

Hoewel ordeproblemen dus door bijna negentig procent van de

leraren worden genoemd, is het niet zo dat de leraren met elke groep

of met elke groep evenveel ordeproblemen heeft. ‘Ordeproblemen

blijken sterk afhankelijk van de groep en de mate waarin jij als leraar

contact weet te leggen met de groep.’ Zo gaf een van de leraren aan

geen ordeproblemen te hebben en een goed contact te hebben met de

eerstejaars op een vmbo-school, terwijl ze grote problemen heeft met

de tweedejaars. De tweedejaars worden als zeer druk en erg mondig

ervaren. Bij deze groep heeft de leraar moeite de leerlingen te

motiveren, zijn er veel ordeproblemen en is het contact met deze

leerlingen naar eigen zeggen slecht. 

Een veelgenoemd probleem (door tachtig procent van de leraren) dat

in het verlengde van het ordeprobleem ligt, is het bepalen van de

strafmaat en daarmee het behouden van je geloofwaardigheid en

overwicht als leraar. De grote valkuil is de neiging om in het begin

veel te snel naar zware strafmaten te grijpen. ‘In theorie weet je hoe

het moet, namelijk het werken met de strafladder, waardoor de interven-

ties die je toepast een opbouw kennen. Dat heeft als voordeel dat een

lichte interventie zoals met je vingers knippen al voldoende kan blijken

te zijn en je de sfeer in de klas goed kunt houden.’ Als leraren in het

begin met een lastige klas worden geconfronteerd, lijkt het wel of ze

dat vergeten. Deels komt dit, zoals hierboven aangegeven, omdat de

leraren met een scala aan nieuwe zaken te maken krijgen. Het is

lastig om alle aspecten van een les (pedagogisch-didactisch, organisa-

torisch en inhoudelijk) goed uit te voeren. Deels komt dit ook omdat

leraren vaak geschokt zijn door de brutaliteit van de leerlingen, het

ontbreken van respect en de grove taal die wordt gebruikt. Dit geldt

met name voor de vmbo-leerlingen. ‘Ik ben agressiviteit tegengekomen

op school, die ik niet voor mogelijk had gehouden.’

Met name het de les uitsturen van leerlingen is iets waar leraren naar

eigen zeggen mee uit moeten kijken. In het eerste jaar blijken veel

leraren dat één of twee keer per week te doen om er daarna achter te

komen dat het niet werkt, omdat je er als leraar alleen maar respect
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door verliest. ‘Een leerling zei een keer: ze stuurt hem er maar weer uit,

omdat ze het zelf zeker niet aankan. Dat was voor mij de aanleiding om

er niemand meer uit te gooien.’

Als probleem bij de uitvoering wordt ten slotte ook het ontbreken

van materialen, zoals woordenboeken en ict-middelen genoemd.

‘Inmiddels heeft de school één computer op twintig leerlingen, véél te

weinig.’ 

Controle en evaluatie

Alle startende leraren geven aan vanaf het begin zelf volledig verant-

woordelijk te zijn voor het onderwijs aan de groepen. Dat gold ook

voor de organisatie eromheen. ‘Je moest alles zelf bijhouden qua huis-

werk, toetsen (zelf maken), cijfers invoeren, proefwerken plannen, et

cetera.’ Drie kwart van de leraren geeft aan daar niet op voorbereid te

zijn en er veel moeite mee te hebben. ‘Toetsen moet ik zelf maken,

terwijl er toch vele toetsen beschikbaar moeten zijn omdat veel collegae

ook dezelfde stof moeten toetsen.’ ‘Ik vind het moeilijk administratie bij

te houden van huiswerkcontrole en vergeet vaak daarvoor de spullen mee

te nemen.’ Het bijhouden van de administratie van huiswerkcontrole

wordt als belastend ervaren. De controle op het huiswerk wordt

vooral in de hogere klassen van havo/vwo ook als moeilijk ervaren,

omdat het haaks staat op de bedoelingen van de Tweede Fase. Aan de

ene kant vinden de leraren dat de leerlingen zelf de verantwoorde-

lijkheid moeten dragen voor het al dan niet maken van hun huis-

werk. Aan de andere kant geven de leraren aan dat ze de

mogelijkheid van het nakijken van lessen verliezen wanneer ze niet

consequent het huiswerk laten inleveren. Het nakijken van toetsen

en verslagen kost heel veel tijd. Als oplossing wordt gekozen voor

het terugschroeven van het aantal arbeidsintensieve opdrachten,

zoals verslagen.

Controle en evaluatie worden als extra moeilijk ervaren bij die

groepen, waarmee ook het contact niet goed is en waar ordeproble-

men zijn. Zo geeft een leraar aan dat de groepen tweedejaars

waarmee zij moeite heeft ook afspraken moeizaam nakomt: ‘…hebben

vaak hun boeken niet bij zich, huiswerk wordt vaak niet gemaakt,

opdrachten worden vaak te laat ingeleverd, de opdrachten zijn zeer

minimaal gemaakt, om onder huiswerk en opdrachten uit te komen

worden veel smoesjes verzonnen (printer kapot, computervirus, et

cetera).’
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Opmerking

Hoewel de genoemde problemen bij de overgrote meerderheid van de

leraren voorkomen, is de beleving van de ernst van deze problemen

sterk verschillend. Een kwart van de leraren lijkt de problemen een

plek te kunnen geven door ze te accepteren als een fase waar ze

doorheen moeten. Ter illustratie enkele citaten. ‘Problemen met de

voorbereiding en uitvoering van lessen en de controle op het huiswerk

komen natuurlijk altijd voor bij nieuwe leraren. Eigenlijk realiseer ik

mij dat een nieuwe leraar zijn ‘onwetendheid’ moet accepteren.

Accepteren dat niet alles goed loopt (niet zoals bij onze ervaren collega’s

die ons begeleiden en bij wie de lessen wél uitstekend gaan). Je moet

geduld hebben met jezelf. Leerlingen wachten daar natuurlijk niet op,

die eisen, vergelijken, beoordelen en dat is heel frustrerend.’

‘Voortgangscontrole en evaluatie van toetsen zijn twee punten waarmee

zelfs heel ervaren leraren problemen hebben, dus ik ook. Leerlingen

hebben moeite met het volgen van studieplanners en zijn – vooral leer-

lingen van de havo – ook niet echt geïnteresseerd in wat ze fout hebben

gedaan. Naarmate het examen dichterbij komt, neemt de interesse in het

bespreken van een toets toe.’ Een andere leraar stelde: ‘Lesgeven, en in

het bijzonder orde houden, leer je pas echt als je voor de klas staat. Op

de opleiding werd er weinig aandacht aan besteed en zeker niet aan hoe

het werkt op het vmbo.’ 

Daarnaast zijn er leraren die zichzelf tegen overbelasting beschermen

door voor zichzelf een meer realistisch inwerktraject aan te houden,

zoals blijkt uit de volgende opmerking: ‘Huiswerk controleren heb ik

als doelstelling voor volgend jaar.’

Ten slotte valt op dat sommige allochtone leraren ordeproblemen

zien als een gevolg van ofwel onvoldoende beheersing van de

Nederlandse taal ofwel onvoldoende bekendheid met de Nederlandse

cultuur. Dat cultuurverschillen een rol kunnen spelen, wordt

bevestigd door uitspraken van allochtone leraren. Deze geven aan dat

het voordelen met zich meebrengt om zelf een dubbele culturele

achtergrond te hebben. Als redenen voor het weinig ordeproblemen

hebben met leerlingen van allochtone afkomst, geven zij aan dat het

voor hen gemakkelijker is aan deze kinderen les te geven. Ze weten

hoe ze de kinderen moeten aanspreken, ze weten meer over wat deze

kinderen bezighoudt en hun stijl van lesgeven (strenger) sluit meer

aan bij de wijze van omgaan met elkaar in hun gezinssituatie. 
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2.3.4 De arbeidsorganisatie

‘Vooral het bestaan van niet-communicatie tussen de verschillende lagen

is een groot probleem. Dit is al mijn derde school en ik heb overal het-

zelfde ervaren.’

Bijna negentig procent van de leraren geeft aan problemen te hebben

(ervaren), die betrekking hebben op het functioneren van de school-

organisatie. Meer in het bijzonder zijn we in de gesprekken ingegaan

op de geboden faciliteiten, de structuur van de school, de schoolcul-

tuur en het aspect van de veiligheid op school. In het onderstaande

gaan we op elk van deze aspecten nader in.

Geboden faciliteiten

Vrijwel alle leraren geven aan dat de faciliteiten die je krijgt als star-

tende leraar uiterst beperkt zijn. Beginnende leraren hebben vrijwel

nooit een eigen lokaal, vaak zelfs geen eigen kast om spullen in te

bewaren. Het gevolg is dat de meeste leraren hun materialen voortdu-

rend ‘als een kameel’ met zich meedragen, van lokaal naar lokaal en

vaak ook van gebouw naar gebouw. Er zijn natuurlijk uitzonderingen,

zoals blijkt uit het verhaal van een leraar. ‘Ik heb op twee scholen een

totaal verschillende ervaring met de beschikbaarheid van faciliteiten. Op

de ene school kreeg ik boeken van de school, op de eerste dag een eigen

kast met sleutel en een rooster waarbij ik meestal een hele dag van het-

zelfde lokaal gebruik kan maken. Op de andere school moest ikzelf mijn

boeken bij elkaar scharrelen. Boeken voor de leerlingen kon ik bij de uit-

gever bestellen. Lerarenboeken waren te duur en dus moest ik een collega

zoeken die ze dat jaar toevallig niet nodig had. Ik kreeg een rooster

waarbij ik elk uur in een ander lokaal zat, waardoor ik diagonaal door

het gebouw moest racen. Een kast kreeg ik pas in januari. Toen ik in het

begin van het jaar zei dat ik beslist enige bergruimte nodig had, was een

collega bereid een plank in zijn kast beschikbaar te stellen. Dat was dan

wel de onderste! Als ik spullen in of uit de kast moest halen, zat ik dus

op mijn knieën in een smal paadje tussen de kasten. Als er een collega

langs wilde, moest ik al mijn spullen maar ergens laten …’

Structuur van de school

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn grote scholen geworden, met

meerdere gebouwen en vaak ook meerdere vestigingen op verschil-

lende plaatsen. Leraren geven veelal in meerdere gebouwen en op

meerdere afdelingen les. Het gevolg is dat zestig procent van de

leraren zich heel lang een vreemde voelt in de school. ‘Je kent niet

alle leraren, laat staan alle leerlingen, je weet niet in elk gebouw waar

de voorzieningen zijn (kopieerapparaat), et cetera.’ 
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Op zeven van de scholen waar de in het onderzoek betrokken leraren

werken, is men bezig de schoolstructuur zodanig te herzien dat er

weer kleinere eenheden ontstaan per afdeling. Dit is niet alleen ten

behoeve van de startende leraren, maar vooral om de rust en veilig-

heid in de gebouwen te bevorderen. Veelal hebben de afdelingen

weer hun eigen directie en een systeem van kernteams. Een kern-

team omvat een beperkt aantal leraren, die samen verantwoordelijk

zijn voor alle lessen aan een beperkt aantal klassen. Hierdoor zijn de

leraren veel beter op de hoogte hoe het er met de leerlingen in hun

klassen voorstaat. Ook komt het werken in kleinere eenheden de

rust en veiligheid in de gebouwen ten goede, doordat leerlingen en

leraren elkaar allemaal kennen. De leerlingen zijn daardoor meer

aanspreekbaar. Veel van de startende leraren geven aan dit wel posi-

tief te vinden, onder meer doordat er veel meer communicatie is met

collega’s (ook van andere secties) en je de leerlingen veel beter kunt

kennen. Een nadeel is dat je als leraar gebonden bent aan een

bepaalde afdeling. Dat wordt als een beperking gezien.

Meestal krijgen startende leraren afspraken over regels en procedures

op schrift aangereikt. Zaken als wat er moet gebeuren wanneer een

leerling afwezig is, de klas wordt uitgestuurd, et cetera zijn vaak

nauwkeurig vastgelegd. Toch bestaat er bij bijna de helft van de star-

tende leraren veel onduidelijkheid over schoolregels. Wat is wel/niet

gebruikelijk ten aanzien van bijvoorbeeld: het aantal proefwerken

dat wordt gegeven, wat leerlingen geacht worden bij zich te hebben

of het al dan niet toestaan van kauwgom in de klas. Wanneer leerlin-

gen dan protesteren tegen een maatregel die een leraar neemt omdat

andere leraren iets wel zouden toestaan, heeft de betreffende leraar

geen verweer. Dit ondermijnt onbedoeld het toch al zo wankele

gezag van de starter. Eén van de leraren benoemde dit in het gesprek

ook letterlijk als zodanig. ‘Ik had vooral problemen met verwijzing van

‘lastige gevallen’. De enkele keer dat zoiets voorkwam, bleek er geen

goed functionerend draaiboek te zijn en moest er steeds ad hoc iets

worden geregeld. Ondermijning van mijn positie leek soms onbedoeld het

gevolg.’

Van de leraren die onduidelijkheid over schoolregels (hebben)

ervaren, brengt drie kwart deze problemen in meer of mindere mate

in verband met het functioneren van het management en de houding

van het management naar de leraren. ‘Het management dendert maar

door zonder te kijken naar de kwaliteiten van mensen. Informatie van

management naar het personeel kan véél beter.’ Dat het ook anders kan

en dat de opstelling van het management heel belangrijk is, blijkt uit
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het volgende citaat. ‘Tussen beide scholen waar ik tot nog toe heb

gewerkt, zijn er grote verschillen in de communicatie vanuit het manage-

ment en de houding naar leraren. Op de ene school zijn er korte lijnen

naar het management, deze mensen zijn ook gemakkelijk te bereiken.

Het management stelt zich op achter de leraren, zowel naar leerlingen

als naar ouders toe. Dat betekent in het geheel niet dat leraren zomaar

kunnen doen wat ze willen. Ze worden er wel degelijk op aangesproken

als de directie het niet eens is met de handelwijze van een leraar bij bij-

voorbeeld ordeproblemen. Maar naar buiten toe valt het management de

leraren niet af. Op de andere school bestaan allerlei onduidelijkheden

over regels en procedures, zoals begeleider en coördinatoren die elkaar

tegenspraken over strafmaatregelen die je (niet) mag nemen, et cetera.

Leerlingen kregen altijd gelijk en ouders al helemaal. Als leraar voelde

ik mij hier vaak niet serieus genomen.’

Cultuur van de school

‘Vooral het bestaan van niet-communicatie tussen verschillende lagen

(dit is inmiddels mijn derde school en ik heb overal hetzelfde ervaren).

Het niet volwaardig behandeld voelen en communicatie met mensen die

al twintig, dertig jaar in een bestaand systeem functioneren en daar

(vaak) ontevreden over zijn. Bespreekbaar maken van waar je tegenaan

loopt is niet eenvoudig, lukt alleen gezamenlijk met ‘de nieuwen.’

Zeventig procent van de leraren zegt tegen problemen aangelopen te

zijn, die betrekking hebben op de cultuur binnen de school waar zij

werken. In hun verhalen springt het grote verschil tussen rechten en

plichten, het ontbreken van openheid en de frictie tussen de idealis-

tische starter en de meer behoudende zittende collega’s het meest in

het oog.

Rechten en plichten

De startende leraar wordt in de meeste gevallen geacht direct volle-

dig mee te draaien. Hij is niet alleen volledig verantwoordelijk voor

het onderwijs (voorbereiding, uitvoering, toetsing) van de groepen

waar hij les aan geeft. Daarnaast is het de verwachting dat een leraar

vanaf het begin ook andere taken op zich neemt, zoals het mentor-

schap van leerlingen, ouderbezoeken, et cetera. Verder moet hij up-

to-date blijven op het eigen vakgebied en oog hebben voor de

individuele leerlingen. Hij moet, met andere woorden, net zoveel

kunnen als een senior leraar. ‘Je doet je werk natuurlijk nog beter als je

je ook met buitenschoolse activiteiten bezighoudt’, merkte een leraar

met een licht cynische ondertoon op. ‘En dat terwijl je het minst

betaald krijgt en geen uitzicht hebt op bevordering.’ Een leraar die
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inmiddels het onderwijs alweer verlaten heeft, gaf als een van de

redenen daarvoor: ‘Ik moest ook meteen surveilleren in de pauzes en

kon daardoor niet goed tot rust komen.’

Het als starter hebben van de volledige verantwoordelijkheid voor

het onderwijs is een van de redenen (naast studie) waarom startende

leraren ervoor kiezen slechts een beperkt aantal lesuren te willen

hebben, terwijl ze daar niet van kunnen rondkomen. ‘De start van de

loopbaan was een enorme aanslag op mijn gezinsleven. Ik was uitgeput

en ging met veel spanning naar school. Daarvoor ben ik zelfs bij de huis-

arts geweest, omdat mijn lichaam te kennen gaf dat dit niet langer ging.

Daarom ben ik na twee maanden teruggegaan naar een betrekking van

twintig uur. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik mijn hoofd boven water kon

houden. Toch vind ik het vreemd dat je eigenlijk niet fulltime kan begin-

nen in het onderwijs omdat de druk daarvoor te hoog ligt. Ik werk graag

en ben uiteindelijk toch fulltime bezig met school, terwijl ik dat niet

betaald krijg. Dit vind ik kwalijk en stimuleert zeker niet om lang door

te gaan in het onderwijs.’

Slechts op twintig procent van de scholen wordt er bewust voor

gekozen in het eerste jaar geen andere taken van startende leraren

te verlangen, waardoor ze zich volledig op het lesgeven kunnen

richten. Dat dit bijdraagt aan een verbetering van de werksituatie

van een startende leraar verwoorden twee van onze gesprekspartners

als volgt: ‘Mijn takenpakket als beginnende leraar was wat ingeperkt,

dat hielp.’ ‘Op mijn school hoef je in je eerste jaar maar de helft van de

taakuren te doen, dat is prettig.’

De rechten die je als startende leraar hebt, worden daarentegen heel

wat geleidelijker verkregen. Naarmate je langer op een school bent

krijg je meer rechten, blijkt een belangrijk cultuuraspect van veel

scholen. Dit geldt voor het recht op een eigen ruimte (van tas met

boeken, naar eigen kast, naar eigen lokaal) en voor de kans op

bevordering. De langst zittende leraar is degene die in aanmerking

komt voor een hogere schaal wanneer een dergelijke positie ‘vrij-

komt’. Voor een startende leraar kan het daardoor wel vijftien jaar

duren, voordat hij voor een volgende schaal in aanmerking komt.

Dit is voor zeventig procent van de starters een doorn in het oog en

wordt meerdere malen genoemd als een van de redenen om het

onderwijs te verlaten.

Deze geleidelijke opbouw van rechten lijkt zich ook door te zetten in

de groepen die de startende leraar krijgt toegewezen, getuige de
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volgende citaten. ‘Je start op het vmbo, zo is het nu eenmaal en daar

zal ook wel een lwoo-klas tussenzitten.’ ‘Op de eerste school waar ik heb

gewerkt, kreeg ik twee vwo 5-klassen die onhandelbaar waren. Al na een

week hoorde ik dat dit klassen waren die niemand wilde hebben!’

Openheid

Openheid of het ontbreken ervan is een terugkerend onderwerp in

de gesprekken. Dertig procent van de leraren geeft aan dat op de

school waar ze werken of gewerkt hebben een sfeer van ontkenning

van problemen heerst. ‘Toen ik bij de schoolleiding en mijn begeleider

aan de orde stelde dat ik volgens mij toch wel heel moeilijke klassen

had, kreeg ik te horen dat er op school helemaal geen moeilijke klassen

waren!’ ‘De ontkenning van startproblemen en problemen überhaupt was

vaak niet motiverend. Het beroemde zinnetje: ‘Bij mij doen ze dat niet’,

is echt vernietigend.’

Confrontatie met de praktijk

Veel startende leraren komen geïnspireerd en idealistisch een school

binnen. De cultuur die ze daar aantreffen, is er echter een van weinig

tijd en ruimte voor verandering omdat het programma immers voor

het eind van het jaar behandeld moet zijn. Ook komen startende

leraren veelal in een sectie terecht, waarin ze ten minste het gevoel

hebben niet echt mee te tellen en waarin bijvoorbeeld ordeproblemen

en/of motivatieproblemen niet echt serieus worden genomen.

Opmerkingen als: ‘Wat had je dan verwacht bij die groep’ of ‘Je hebt ze

toch binnen weten te houden’ zijn wellicht geruststellend, maar bieden

geen concrete handvatten voor de praktijk. ‘Startproblemen worden

wel gezien en er wordt wel over gepraat, maar er wordt haast niets aan

gedaan!’ Dit betekent dat ook startende leraren geneigd zijn zich

groot te houden en bijvoorbeeld ordeproblemen te ontkennen. Dit

heeft tot gevolg dat niet op een reële manier over de problemen kan

worden gesproken en aan oplossingen kan worden gewerkt. Ook de

beste begeleidingsstructuur faalt als openheid op dit punt ontbreekt.

Zestig procent van de startende leraren benoemt ook het feit dat ze

hun onderwijsinhoudelijke idealen lastig kunnen realiseren als een

probleem. Het bleek lastig (voor een leraar geschiedenis) om inter-

disciplinaire samenwerking te bewerkstelligen. Collega’s Nederlands

en aardrijkskunde waren wel bereid inzage te geven in hun methode

(bijvoorbeeld schrijfvaardigheden), maar het opzetten van een geza-

menlijk didactisch plan bleek onmogelijk vanwege tijdgebrek en

ontbrekende mogelijkheden voor facilitering. Op de scholen blijkt

het sterk van de individuele leraren af te hangen hoe het onderwijs-
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aanbod en de mate van samenwerking tussen de leraren onderling

eruit ziet. ‘Er zitten grote verschillen in behoudendheid bij de collegae;

sommigen houden erg vast aan ‘de baas in eigen klas’, anderen doceren

graag met openstaande deur.’ De startende leraren schetsen een sfeer

waarin hun inbreng niet ‘landt’. ‘Als startende leraar voel ik me vaak

niet volwaardig behandeld. De communicatie met mensen die al twintig,

dertig jaar in een bestaand systeem functioneren en daar (vaak) ontevreden

over zijn, is erg lastig. Bespreekbaar maken van waar je tegenaan loopt is

niet eenvoudig, lukt alleen gezamenlijk met ‘de nieuwen’.’ ‘De sfeer op de

school (vmbo-t/havo/vwo) is goed ondanks het aantal leerlingen (2000).

Werkhouding en resultaten van de leerlingen zijn over het algemeen niet zo

goed. Niet gemotiveerd. Die houding is over de hele school aanwezig.

Misschien ligt het aan het klassikale systeem. Van de Tweede Fase is hier

in de praktijk niets te merken. Dat vind ik wel een flink minpunt.’

Voor vier leraren was de schoolpraktijk op dit punt zo teleurstellend

dat zij besloten iets anders te gaan doen. ‘Ik bevind me op een zeer

traditionele school waar ik echt uit mijn voegen barst als ik er te lang

blijf. De school is niet kindgericht en vooral niet kritisch naar zichzelf.

Als jonge leraren ze een spiegel voorhouden, wordt er defensief gerea-

geerd. Voor mij als jonge leraar ligt het dus niet alleen aan de begelei-

ding.’

Veiligheid van de school

‘Ouders hadden een grote invloed op de school. Met als gevolg dat de

leerlingen erg mondig/brutaal waren. Er werd door de directie soms ook

(te) veel toegegeven aan ouders. Dit is ondermijnend voor het gezag van

de leraar.’

De fysieke veiligheid op de scholen blijkt hoog op de agenda te

staan. ‘De veiligheid op school is voor leerlingen en leraren belangrijk.

Er wordt veel energie aan besteed.’ ‘De school probeert veel te doen aan

de veiligheid op school. Op de site staat ook dat er camera’s hangen en

dergelijke. Mij geeft dat juist het gevoel dat dit nodig zou zijn. Valt reuze

mee. De school geeft ondanks de grootte een veilig gevoel.’

Daarnaast geven de leraren aan dat het zich veilig of onveilig voelen

binnen de school sterk samenhangt met de ‘rugdekking’ door de

schoolleiding die ze al dan niet ervaren. ‘Ik heb op twee verschillende

scholen zeer verschillende ervaringen opgedaan. Het eerste jaar was ik

ondanks een slechte begeleider toch zeer enthousiast over het onderwijs.

Dat kwam volgens mij door de uitstekende ondersteuning, die ik vanuit

het management kreeg. Zij stonden zelfs achter mij toen ik niet meer
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begeleid wilde worden door mijn leraarcoach! Het tweede jaar ben ik er

ondanks een goede leraarcoach bijna aan onderdoor gegaan. Dit werd

puur veroorzaakt door de reacties van het management op mijn functio-

neren. Het gaat dus volgens mij niet zozeer om de leraarcoach als om de

manier waarop het management van een school daarmee omgaat en hoe

alles georganiseerd is op een school.’

Een andere leraar geeft aan, dat op elk van de drie scholen waar hij

werkte alles in het werk wordt gesteld om een smet op het blazoen

van de (vmbo-)school te voorkomen. Uit angst voor het verlies van

de naam van de school worden halfslachtige maatregelen genomen,

ook als zich behoorlijk ernstige incidenten voordoen. Het gevolg is

dat de schoolleiding de leraren geen serieuze bescherming biedt

tegen wat deze leraar noemt ‘brutale, schofterige leerlingen’.

‘Van begeleiding was geen sprake, alleen van kritiek ... Inmiddels ging

het ook in mijn havo 4-klas (met tien zittenblijvers en zeven vmbo-

instromers) helemaal niet lekker, maar ook dat lag allemaal aan mij

want moeilijke leerlingen waren er niet op die school. Ik begon dus

stevig te twijfelen aan mijn onderwijskundige kwaliteiten en van

lieverlee ging het in al mijn klassen bergafwaarts.’ Bijna een kwart

van de leraren waarmee we gesproken hebben, doet verslag van dit

type onveiligheid.

Op veel scholen is het ook andersom. Hier geven de startende

leraren aan, dat de schoolleiding en de coördinatoren tegenover de

leerlingen én de ouders zich altijd achter de leraar opstellen. Doet

zich echt een probleem voor met een leerling of met een ouder, dan

is het vanzelfsprekend dat de betreffende leraar zich bij de directie

meldt. Het probleem wordt door de directie niet gebagatelliseerd,

maar direct opgepakt. Dat de directie zich altijd aan de kant van de

leraar opstelt, is goed voor de gezagsstructuur. Zonder deze steun

hadden verschillende startende leraren het naar eigen zeggen niet

gered. 

2.3.5 Externe omgeving

‘De status van het beroep is te laag voor de verantwoordelijkheid die je

draagt. Er wordt lacherig gedaan over de lange vakantie, alsof men geen

idee heeft wat dit vak inhoudt.’

In de gesprekken is aandacht besteed aan de contacten met de

ouders, aan de status van het beroep en de ontwikkelingsmogelijk-

heden binnen het beroep.
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Contact met ouders

Een kleine dertig procent van de leraren vindt het contact met

ouders een lastig punt. Dat heeft te maken met het ongemakkelijke

gevoel veel te weinig over de leerlingen als individu te weten om

daar in een persoonlijk gesprek iets zinnigs over te kunnen zeggen.

‘Contacten met ouders vind ik nog steeds heel moeilijk. Ik zie hun kind

twee uur in de week. En dan moet ik zinnige dingen over die leerling

kunnen zeggen. Ik vind dat heel moeilijk. Daarbij ben ik een stuk jonger

dan de ouders, dus wat weet ik van kinderen en opvoeden?’ Ook rappor-

teren de leraren over in hun ogen onredelijke verwachtingen die de

ouders aan hen stellen. ‘Sommige ouders willen dat jij als leraar hun

kind in de gaten houdt en extra begeleidt, terwijl die ouders zeggen niet

te weten dat hun kind de hele avond msn’t en waar het kind vanuit de

ouders zo goed als geen begeleiding krijgt. Dan vind ik het soms moei-

lijk om beleefd te blijven.’

De maatschappelijke status van het beroep

Ruim dertig procent van de leraren plaatst negatieve kantekeningen

bij de status die het beroep in de samenleving heeft en de loopbaan-

perspectieven die het beroep biedt. Zo constateren deze leraren dat

het ontbreken van een carrièreperspectief weinig motiverend is. Ook

wordt opgemerkt dat het gevoerde onderwijsbeleid van de overheid

haaks staat op het belang dat door diezelfde overheid wordt toege-

schreven aan goed onderwijs. Dit geldt zowel voor de lage salariëring

als voor het feit dat in de periode van een lerarentekort veel onbe-

voegden werden toegelaten als leraar. ‘Ik erger mij aan het feit dan

iedereen maar voor de klas kan staan, er is onbegrip voor het vak.

Terwijl alle maatschappelijke problemen in het onderwijs recht gezet

dienen te worden. Een gotspe!’

In de discussie komen ook positieve en meer genuanceerde opvattin-

gen naar voren, zoals: ‘Ik ben er trots op om voor een school te werken

waar zoveel zorg aan de individuele leerlingen wordt besteed.’ Dit

betreft een vmbo-school. En: ‘Status van het beroep maakt me helemaal

niets uit. Ik doe wat ik wil en wat de media of anderen daarvan denken

boeit me niet. Wel maak ik nu van binnenuit mee dat inderdaad leraren

afknappen in dit beroep. Het is inderdaad zwaar. Misschien is het toch

wel fijn als ‘de leraar’ wat meer gewaardeerd wordt in de maatschappij

…’ En ten slotte: ‘Onderwijs is een roeping. Je moet het niet gaan doen

omdat je niets anders weet. Je hebt te maken met kinderen in een heel

belangrijke fase.’
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2.4 Problemen van startende leraren in het basisonderwijs: de
actualiteit 

2.4.1 Inleiding

In het primair onderwijs is informatie verzameld over de problemen

die startende leraren ervaren bij 28 leraren werkzaam op elf scholen.

Met vijf van de starters is een groepsgesprek gevoerd. Bij de overige

leraren is de informatie schriftelijk verzameld. De antwoorden van de

leraren zijn geordend naar problemen in het primair proces (2.4.3)

en problemen met betrekking tot de (professionele) arbeidsorganisa-

tie (2.4.4) en de externe omgeving (2.4.5). We starten met een korte

typering van de in het onderzoek betrokken leraren.

2.4.2 Algemene kenmerken van de betrokken leraren

Alle 28 in het onderzoek betrokken startende leraren basisonderwijs

zijn vrouw. Tien van deze leraren staan in het schooljaar 2005-2006

voor het eerst voor een groep. Twee starters zijn vaste school-

vervanger op meerdere scholen. Elf van de betrokken leraren zijn

in het tweede dan wel derde jaar van hun beroepsloopbaan. Drie

leraren staan voor het vierde jaar voor de klas. Twee personen

hebben het onderwijs inmiddels alweer verlaten. De overgrote meer-

derheid van de starters heeft een fulltime baan. Slechts twee starters

werken in deeltijd. Dit is opmerkelijk omdat gemiddeld slechts ruim

de helft van de leraren in het basisonderwijs fulltime werkt. 21 van

de in het onderzoek betrokken starters zijn begonnen of staan nog

voor groep 1/2. Vijf starters staan voor een bovenbouwgroep,

waarvan drie voor een combinatiegroep. Opvallend is dat van de

door ons bevraagde starters niemand voor groep 3 staat. Verder is

ook opvallend dat vijftien starters aangeven de opleiding tot remedial

teacher gevolgd te hebben of nog volgt. 

2.4.3 Het primair proces

‘Ja, sommige leerlingen zijn ‘apart’.’

Ongeveer de helft van de door ons bevraagde starters geeft op

diverse gebieden aan problemen te hebben (ervaren), die betrekking

hebben op het primair proces. Bij de genoemde problemen kan

onderscheid worden gemaakt in problemen bij de voorbereiding, bij

het geven van de lessen zelf en bij het zicht houden op de resultaten

van de leerlingen. In het vervolg van deze paragraaf zijn de resulta-

ten beschreven. 
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Voorbereiding

Ruim de helft van de starters geeft aan problemen ondervonden te

hebben met de beschikbaarheid van middelen en materialen. Voor de

basisvakken in de groepen 3 tot en met 8 blijken zich geen proble-

men voor te doen met beschikbaarheid. Voor deze groepen zijn

methodes en de bijbehorende handleidingen beschikbaar. De

problemen doen zich met name voor in de groepen 1 en 2. ‘Over het

algemeen weinig materialen aanwezig in groepen 1/2. Niet alle vakge-

bieden en soms incompleet.’ Als gevolg daarvan kost de voorbereiding

veel tijd en energie. ‘Verder kost het mij behoorlijk wat tijd, energie en

moeite om thema’s goed voor te bereiden en uit te voeren, omdat onze

‘kleutermethode’ niet toereikend is.’ Ook bij vakken als muziek en

handvaardigheid worden problemen met de voorbereiding gesigna-

leerd, die te maken hebben met een tekort aan of zelfs het ontbreken

van materialen. Dit vereist volgens de leraren veel creativiteit.

Bovendien wordt ‘wat’ je kunt doen op deze vakgebieden ingeperkt

door wat op school aan materialen voorhanden is. ‘Je wilt heel veel

doen en dingen die je geleerd hebt allemaal toepassen, maar je merkt dat

dit moeilijk is omdat niet alle materialen aanwezig zijn op school.’ De

bevraagde ‘vervangers’ ervaren meer problemen bij de voorbereiding.

‘Bij het vervangen was het vaak een zoektocht naar de klassenmap,

methoden, schriften, et cetera.’ 

Als probleem bij de voorbereiding wordt door een kleine helft van de

starters in het basisonderwijs organisatie en planning van de leerstof

genoemd. Van de school uit ontbreken planningen meestal. Het

inplannen en organiseren kost het eerste jaar dan ook veel tijd. Ook

wordt opgemerkt dat in het begin het goed voorbereiden erg veel

moeite kost door onbekendheid met de methode. Problemen met de

organisatie en planning van de leerstof spelen het sterkst in de kleu-

tergroepen. Omdat er veelal een methode ontbreekt en de planning

niet vastligt, is niet op voorhand duidelijk hoe en wanneer aan de

tussendoelen voor deze groepen inhoud moet worden gegeven.

‘Omdat ik bij de kleuters ben begonnen, vond ik dit de eerste anderhalf

jaar erg moeilijk. Voor de kleuters is er geen methode die je moet volgen.

Je gaat binnen een thema aan de slag. Doelen heb je voor het einde van

het jaar. Die moet je zelf opdelen in periodes. Best pittig om allemaal te

zoeken en te noteren.’ 

Tevens wordt opgemerkt dat het schooljaar veel te vol zit hetgeen

eveneens planning en organisatie bemoeilijkt. ‘Ik merk dat ik moeite

heb met het selecteren van de meest relevante kernstof. Ik vind vaak alles

belangrijk, maar kan die leerstof in de praktijk gewoonweg niet alle-
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maal behandelen aangezien daar de tijd niet voor is. Daarom houd ik

mezelf vaak vast aan de kernstof die de methode aangeeft. Toch kan ik

niet ontkennen dat ik graag meer verdiepingsstof meeneem in de lessen,

omdat ik bang ben iets belangrijks voor de kinderen over het hoofd te

zien, te makkelijk over een onderdeel heen te stappen of te weinig

verwerkingsstof te bieden.’

De leraren die aangeven geen of weinig problemen te hebben bij de

voorbereiding van hun lessen, zeggen voldoende steun te hebben aan

de methoden of aan hun collega’s. Zo is het gemakkelijker voor

starters wanneer er meerdere groepen 1/2 zijn of wanneer sprake is

van een duobaan.

Uitvoering

Bij de uitvoering van de lessen ondervindt zestig procent van de

startende leraren problemen. Dit betreft problemen op het gebied

van klassenmanagement en het houden van orde, bij het geven van

instructie en vooral ook bij het rekening houden met verschillen.

Naar aanleiding van de vraag aan een starter of deze problemen had

met klassenmanagement was het antwoord: ‘Hier heb ik ontzettend

veel moeite mee! Vooral als ik een intensieve werkles heb en ook nog

eens ‘zelfstandig moet werken’. Met deze combinatie heb ik veel moeite.’

Een andere starter bekende: ‘Ik vind dit heel moeilijk. Bijvoorbeeld hoe

zet ik tafels neer, waar ga ik staan, uitleg kleine/grote groep, et cetera.’

Ook voor starters in het basisonderwijs speelt het orde houden en het

hebben van een goed contact met de leerlingen een grote rol. ‘In mijn

eerste jaar had ik een moeilijke groep, waarbij ik het niet voor elkaar

kreeg dat de groep mij accepteerde. Dan ontstaat er geen relatie en is het

contact moeizaam. Na zeven maanden proberen was ik ziek en heb ik vier

weken thuisgezeten. Daarna ben ik gewisseld naar een andere school.’

Andere leraren met ordeproblemen constateerden, dat ze in het begin

de groep ‘te los’ hadden gelaten of ‘te lief ’ wilden zijn en de kinderen

te lang lieten storen. Het is volgens deze leraren erg lastig om dat te

herstellen. Vooral de vaste vervangers uit onze respondentengroep

hebben veel problemen met het houden van orde en het opbouwen

van contact met de leerlingen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat

de vervanger de regels van de reguliere leraar niet kent en vaak ook de

kinderen niet bij de naam kan noemen. ‘Omdat ik bijna iedere dag in

een andere groep sta, is het moeilijk om altijd orde te houden. Iedere klas

reageert anders op mij en is andere regels en werkvormen gewend. Mijn

manier van werken slaat dan ook niet altijd aan.’ 
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Opvallend is ten slotte dat vrijwel alle bevraagde leraren de oorzaak

voor de ordeproblemen bij de leerlingen leggen. ‘De kinderen

luisterden niet. Er werd de hele dag gepraat. Ik kwam niet aan lesgeven

toe’, ‘Sommige leerlingen zijn ‘apart’, ‘Het was een grote klas (dertig

leerlingen) met een aantal kinderen met gedragsproblemen.’

Bij de gemelde problemen bij het geven van instructie valt op, dat de

starters sterk benadrukken dat je ‘je eigen weg moet zoeken’ bij het les-

geven én het lesgeven in de praktijk moet leren. ‘Ik moet een balans

zien te vinden tussen onderwijs op maat en ervaringsgericht onderwijs’ en

‘Het geven van instructie leer je door ervaring en een goede voorberei-

ding. Als je iets doet wat weinig of geen goede uitwerking heeft, verander

je het meteen de volgende dag zodat het beter verloopt.’ Het grootste

probleem bij het geven van instructie vormt het omgaan met verschil-

len tussen leerlingen en het gebrek aan kennis om, wanneer leerlingen

iets niet begrijpen, hulp te kunnen bieden. ‘Wat ik heel moeilijk vind is

om de kinderen te helpen, die de leerstof echt heel moeilijk vinden. Met

name bij rekenen weet ik soms echt niet meer hoe ik nog kan helpen.’

Controle en evaluatie

Ook in het basisonderwijs zijn leraren vanaf het begin zelf volledig

verantwoordelijk voor het onderwijs aan de groep. Dat geldt ook

voor de organisatie eromheen, zoals het bijhouden van de leerling-

vorderingen, het afnemen van toetsen en het schrijven van rappor-

ten. Twee derde van de leraren geeft aan daar niet op voorbereid te

zijn en daar veel moeite mee te hebben. ‘Je moet veel tegelijk in de

gaten houden. Op de pabo kom je daarmee niet in aanraking; het

registreren in zijn algemeen is nooit ter sprake gekomen.’ Een andere

starter merkte op: ‘Overzicht houden op het leerproces van leerlingen is

soms erg lastig. Je denkt dat je het weet totdat je rapporten moet

schrijven. Dan blijkt ineens dat je op een heleboel dingen totaal geen

zicht hebt. Dat is iets waaraan ik nu aan het werken ben. Mijn ervaring

is dat je toch een methode voor administratie moet gebruiken die je het

beste ligt. Die ben ik nu voor mezelf aan het ontwikkelen.’

Het maken van toetsen vormt in het basisonderwijs geen probleem,

omdat er zowel observatie-instrumenten als methodegebonden en

landelijk genormeerde toetsen voor het basisonderwijs beschikbaar

zijn. Voor de starters vormt het wel een probleem de toetsresultaten

te interpreteren en actie te ondernemen naar aanleiding van de resul-

taten. Zo merkte een starter op: ‘De stap van de toetsgegevens naar

concrete handelingen en aanpakken in de klas vind ik lastig. Op de pabo

was daar weinig aandacht aan besteed. Er wordt vooral gewezen op het



De begeleiding van startende leraren50

maken van individuele handelingsplannen, maar ik merkte dat dat niet

altijd ideaal was. Op de school waar ik stond, werd er ‘getoetst om te

toetsen’. Ik kreeg maar beperkt hulp bij het plannen van hulp en het

ontbrak ook aan materialen om hieraan te werken.’ Een ander voor-

beeld: ‘Je probeert kinderen die op een onderdeel uitvallen extra onder-

steuning te bieden. Maar soms weet ik ook niet precies welke

ondersteuning kinderen nodig hebben. Ik weet wel op welk onderdeel,

maar niet hoe ik dat praktisch voor het kind in de praktijk breng.’

2.4.4 De arbeidsorganisatie

‘Vooral het bestaan van niet-communicatie tussen de verschillende lagen

is een groot probleem. Dit is al mijn derde school en ik heb overal het-

zelfde ervaren.’

Ruim vijftig procent van de leraren geeft aan problemen te hebben

(ervaren), die betrekking hebben op het functioneren van de school-

organisatie. Meer in het bijzonder zijn we in de gesprekken ingegaan

op de geboden faciliteiten, de structuur van de school, de school-

cultuur en het aspect van de veiligheid op school. In het onder-

staande gaan we op elk van deze aspecten nader in.

Geboden faciliteiten

Ruimte is op de meeste basisscholen altijd een probleem. Hierin

verschilt de situatie van startende leraren en zittende leraren niet

veel. Wanneer een startende leraar in het basisonderwijs een eigen

groep heeft, heeft deze groep en dus de leraar zijn eigen lokaal.

Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van de beschikbare materialen en

computers, die vaak verouderd of niet in voldoende mate aanwezig

zijn. Hier hebben starters en zittende leraren evenveel hinder van.

Structuur van de school

Enkele van de in het onderzoek betrokken leraren zijn werkzaam op

grote basisscholen met meerdere locaties. Zij werden in hun eerste

jaar aangesteld op twee locaties. Dit werkte niet prettig, omdat de

school niet één school lijkt te vormen. Meestal krijgen startende

leraren afspraken over regels en procedures op schrift aangereikt.

Zaken als wat er moet gebeuren wanneer een leerling afwezig is, de

klas wordt uitgestuurd, et cetera zijn vaak nauwkeurig vastgelegd.

Toch bestaat bij ongeveer dertig procent van de startende leraren veel

onduidelijkheid over schoolregels. ‘Waar ik wel als beginnende leraar

tegenaan ben gelopen, is dat er veel dingen zijn waarvan maar gewoon

wordt aangenomen dat ik ervan op de hoogte ben omdat het school-

afspraken zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld de normering voor proef-
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werken, klassenregels, vind- en opbergplaats voor toetsen, et cetera.’

Vooral het ontbreken van regels/afspraken rond kinderen met pro-

bleemgedrag wordt meermalen genoemd als bron van problemen.

‘Dat geeft grote problemen voor de groepsleraar. De schoolleiding is wel

bezig met een dossier, maar daar heb je op de werkvloer weinig aan.’ 

Cultuur van de school

‘Ik zag de directeur niet vaak. Het was best fijn geweest als hij een keer

naar me informeerde of binnenliep.’ 

Ruim dertig procent van de leraren zegt tegen problemen te zijn aan-

gelopen, die betrekking hebben op de cultuur binnen de school waar

zij werken. Dit betreft de opvang in het eerste jaar, de communicatie

binnen het team en de veiligheid op school. 

Opvang in het eerste jaar

Slechts op tien procent van de scholen wordt een starter in het eerste

jaar wat ontzien in de omvang van zijn taakstelling. In deze gevallen

kreeg de starter minder of geen taken naast het lesgeven in de groep.

In de overige negentig procent van de gevallen werden de starters

geacht direct volledig mee te draaien. ‘Vijftig uur naschoolse activitei-

ten vallen mij erg zwaar. Dit ligt natuurlijk aan de werkgroep. Als je een

werkgroep voor een thema hebt, ben je er maar een bepaalde tijd mee

bezig. Anders het gehele schooljaar. Dit leer je plannen. Hier kun je wel

hulp bij gebruiken.’ Een derde van de starters voelde zich bij de start

van hun loopbaan niet ondersteund door hun collega’s. Zo vertelde

één van de starters dat zij moeite had op sommige collega’s af te

stappen met een hulpvraag: ‘Soms voelde ik me zo dom dat ik voort-

durend dingen te vragen had, dat ik het er verder maar bij liet zitten.’

Ook andere starters gaven aan in hun eerste jaar belangstelling van

collega’s en schoolleiding te hebben gemist, getuige de volgende

citaten. ‘Sommige collega’s stonden niet open voor vragen en informeer-

den bijna nooit hoe het ging.’ ‘Ik zag de directeur niet vaak. Het was best

fijn geweest als hij een keer naar me informeerde of binnenliep.’

Communicatie binnen het team

Het merendeel van de starters in het basisonderwijs geeft aan dat

de sfeer binnen het schoolteam goed is en de communicatie open en

duidelijk. ‘Binnen de school waarin ik werk heerst een heel open

communicatiesfeer. Zowel bij de schoolleiding als collega’s kan ik altijd

aankloppen om hulp. Dat is erg prettig.’

Voor enkele van de starters die op dit punt wel problemen tegenkwa-
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men, vormde dit mede de aanleiding om naar een baan op een

andere school te solliciteren. ‘Op de eerste school waar ik stond,

vonden erg weinig communicatie en vergaderingen plaats. Alleen als het

door de directeur werd gepland. Ieder zat op zijn eilandje en overleggen

en samenwerken deed ik vooral met mensen die daartoe ook bereid

waren.’ Een tweede voorbeeld. ‘Ik heb problemen ervaren met de

communicatie met collega’s. Veel leraren gaan autonoom te werk en doen

daardoor weinig tot niets aan kennisdeling. Dit vond ik niet alleen erg

jammer. Het stuitte me tegen de borst, dat daardoor de vooruitgang in de

school werd tegengehouden.’ De overige starters die behoren tot de

dertig procent die aangeven moeilijkheden bij de communicatie te

ondervinden, benadrukken vooral dat het hen moeite kost(te) om

zich een houding te geven binnen het team. ‘Ik was erg jong in verge-

lijking met mijn collega’s, hierdoor kwam er meer ‘afstand’. Door mijn

onervarenheid was ik onzeker naar collega’s toe.’ En: ‘Ik durf nog niet

echt in alles mijn mening te geven. Hier moet ik nog echt in groeien.’ 

Veiligheid van de school

‘Bij problemen geeft de schoolleiding niet thuis.’ 

Eén op de vijf leraren noemt problemen met de veiligheid op school.

Opvallend is dat de gevoelens van onveiligheid in alle gevallen terug

te voeren zijn op gedrag van ouders. Leraren noemen intimidatie en

verbaal geweld van ouders, maar ook meer in het algemeen de

invloed die ouders uitoefenen. De opstelling van de schoolleiding in

voorkomende situaties is volgens de bevraagde leraren van doorslag-

gevend belang. Eén van de starters verwoordde dit als volgt: ‘Ik heb

me nog nooit onveilig gevoeld als leraar. Het is een keer voorgekomen

dat een ouder heel kwaad verhaal bij me is komen halen, maar die is

opgevangen door de directeur en ik hoorde pas later wat er aan de hand

was.’ Ter vergelijking laten we een andere starter aan het woord:

‘Ouders krijgen te veel voor elkaar bij de schoolleiding. Bij problemen

geeft de schoolleiding niet thuis. Dit is problematisch, omdat je er dan

alleen voor staat. Ik weet ook niet precies wat je mag en kan verwachten

van een schoolleiding. Wat ik wel weet, is dat je je in die situatie niet

gesteund voelt, wat een onveilig gevoel geeft.’

2.4.5 Externe omgeving

‘In het begin vond ik ouders vooral ‘eng’.’

In de gesprekken is aandacht besteed aan de contacten met de

ouders, de status van het beroep en de ontwikkelingsmogelijkheden

binnen het beroep.
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Contact met ouders

Ruim zestig procent van de leraren ervaart het contact met ouders en

het voeren van gesprekken met ouders als moeilijk. Onervarenheid

en de onzekerheid die de starters nog ervaren bij alles wat ze voor de

groep doen, maakt dat ze zich onzeker voelen naar ouders toe. ‘Mijn

houding ten opzichte van ouders, daar heb ik problemen mee. Ik sta nog

niet stevig in mijn schoenen als het gaat om oudercontact.’ Dit wordt

versterkt doordat starters zich door ouders vaak (in eerste instantie)

niet serieus genomen voelen, omdat ze nog zo jong zijn. ‘Ik werd niet

door de ouders geaccepteerd en daar kan je niet tegenop boksen.’ En:

‘Ouders zijn het niet altijd eens met de straf die je hun kind geeft. Ze

accepteren niet altijd dat hun kind zich misdraagt op school.’ Tevens

wordt de onzekerheid versterkt doordat ouders mondig en goed

opgeleid zijn en heel goed weten wat ze willen voor hun kind. ‘Er

zijn ouders die denken dat hun kind de enige in de klas is die aandacht

moet krijgen. Hun voorstellen voor bijvoorbeeld de aanpak van een leer-

probleem van hun kind zijn soms gewoon niet te doen. Zeker niet voor

een startende leraar.’ Bovendien werd uit de gesprekken duidelijk dat

contacten met de ouders, het voeren van 10 minutengesprekken en

het voeren van gesprekken met ouders over problemen met hun

kinderen in de opleiding weinig of niet aan de orde komt. ‘Op de

pabo mag hier meer aandacht aan worden besteed. Ik vond het jammer

dat ik niet tijdens stage bij andere collega’s heb kunnen kijken.’ 

De maatschappelijke status van het beroep

Ruim de helft van de starters in het basisonderwijs plaatst negatieve

kantekeningen bij de status die het beroep in de samenleving heeft

en de loopbaanperspectieven die het beroep biedt. ‘Mijn loopbaan-

perspectief werd me nogmaals duidelijk toen ik op een school met oudere

leraren kwam … wilde ik dit mijn hele leven doen? Was dit het einde

van mijn loopbaan?’

Uit de reacties kwamen ook positieve en meer genuanceerde opvat-

tingen naar voren. ‘Veel mogelijkheden (voor doorgroei) zijn er niet.

Maar ik denk dat iedereen die voor het onderwijs kiest dat heel bewust

doet.’ En: ‘Mensen hebben het idee dat leraren een zeer slecht salaris

hebben, terwijl ik dat wel mee vind vallen.’ Ten slotte werd aan de

onderzoekers het volgende verzoek meegegeven. ‘Het zou best leuk zijn

als er ook eens iets wordt geschreven over hoe hard leraren werken om

kinderen het beste mee te geven.’
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2.5 Samenvatting en conclusie 
In dit hoofdstuk is verslag gedaan van een onderzoek onder

76 leraren van 51 scholen voor voortgezet onderwijs naar de

problemen die zij als startende leraar in het voortgezet onderwijs

(hebben) ervaren. Zeventig procent van deze leraren heeft een

eerstegraadslerarenopleiding. Ruim veertig procent staat (ook) voor

een vmbo-klas. Er waren twaalf allochtone leraren betrokken in het

onderzoek. Tevens is verslag gedaan van de bevindingen van 

28 starters afkomstig van elf basisscholen naar hun problemen als

beginnend leraar. In de gesprekken met deze leraren en in de

schriftelijke vragenlijst die hen is voorgelegd, zijn zowel mogelijke

problemen met het primair proces en met de school als arbeids-

organisatie als met de bredere maatschappelijke context van de

school aan de orde gesteld. De vragen zijn met andere woorden

gesteld vanuit verschillende perspectieven: de individuele leraar

en zijn functioneren voor de klas, de school als arbeidsorganisatie

en de invloeden vanuit de samenleving. 

Stand van zaken in het voortgezet onderwijs

Ruim negentig procent van de starters in het voortgezet onderwijs

blijkt problemen te hebben ervaren, die te maken hebben met het

primair proces. Dat begint al bij de voorbereiding van de lessen (75

procent). De lesvoorbereiding kost in het begin erg veel tijd. Met

name wordt het zelf moeten ontwikkelen van materialen genoemd,

maar ook problemen bij het plannen, het inschatten van verschillen

tussen leerlingen op diverse niveaus, het inschatten van waar valkui-

len zitten voor leerlingen en reacties van leerlingen. De uitvoering

van de lessen is voor tachtig procent van de leraren in het begin van

de loopbaan een probleem. Dat wordt volgens de leraren veroor-

zaakt, doordat zij vanaf de eerste les alle aspecten ervan in de

vingers moeten hebben (pedagogisch, inhoudelijk, organisatorisch).

Alleen dan loopt een les goed. Negentig procent van de leraren

ervaart problemen met het motiveren van de leerlingen en het

houden van orde. Drie kwart van de leraren geeft aan veel moeite te

hebben met de organisatie die gepaard gaat met het lesgeven (huis-

werkcontrole, cijfers invoeren, proefwerken plannen, et cetera).

Bijna negentig procent van de leraren loopt tegen problemen aan, die

te maken hebben met het functioneren van de school als arbeids-

organisatie. De faciliteiten die startende leraren krijgen, zijn volgens

vrijwel alle leraren uiterst beperkt: vrijwel nooit een eigen klaslokaal

en vaak zelfs geen eigen kast om het lesmateriaal in te bewaren. Ook

onduidelijkheid over de schoolregels en de grootte van de school
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levert bij vijftig procent van de leraren veel problemen op. Zeventig

procent van de leraren voert de problemen die ze ondervinden terug

op de cultuur binnen de school. Informatie vanuit en communicatie

met het management van de school is veelal zeer beperkt. Startende

leraren voelen zich door het zittende team vaak niet serieus

genomen. Dit geldt zowel voor het niet bespreekbaar krijgen van

problemen waar je als starter tegenop loopt, als het weinig gehoor

vinden voor onderwijsvernieuwing binnen de school. Vooral het

geen rugdekking ervaren vanuit de leiding bij beslissingen die een

leraar neemt naar leerlingen en ouders toe, draagt voor veertig

procent van de leraren bij aan een gevoel van onveiligheid binnen de

school. Dit lijkt een grotere rol te spelen dan de fysieke veiligheid op

de scholen. Hier wordt volgens de leraren veel aan gedaan.

Het percentage leraren dat problemen ondervindt die met externe

factoren te maken hebben, ligt veel lager dan bij de andere terreinen.

Zo geeft een kleine dertig procent van de leraren aan contacten met

ouders lastig te vinden.

Ruim dertig procent van de leraren plaatst negatieve kanttekeningen

bij de status die het beroep in de samenleving heeft en bij de loop-

baanperspectieven die het beroep biedt.

Stand van zaken in het basisonderwijs

Ruim vijftig procent van de leraren geeft aan problemen ondervon-

den te hebben met de beschikbaarheid van middelen en materialen.

Voor de basisvakken in de groepen 3 tot en met 8 blijken zich geen

problemen voor te doen met beschikbaarheid. Voor deze groepen zijn

methodes en de bijbehorende handleidingen beschikbaar. De proble-

men doen zich met name voor in de groepen 1 en 2. Ook bij vakken

als muziek en handvaardigheid worden problemen met de voorberei-

ding gesignaleerd, die te maken hebben met een tekort aan of zelfs

het ontbreken van materialen. Als probleem bij de voorbereiding

wordt door een kleine helft van de starters in het basisonderwijs

organisatie en planning van de leerstof genoemd. Van de school uit

ontbreken planningen meestal. Het inplannen en organiseren kost

het eerste jaar dan ook veel tijd. Ook wordt opgemerkt dat in het

begin het goed voorbereiden erg veel moeite kost door onbekendheid

met de methode. Problemen met de organisatie en planning van de

leerstof spelen het sterkst in de kleutergroepen.

Bij de uitvoering van de lessen ondervindt zestig procent van de

startende leraren problemen. Dit betreft problemen op het gebied van
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klassenmanagement en het houden van orde, problemen bij het

geven van instructie en vooral ook bij het rekening houden met

verschillen. Ook in het basisonderwijs zijn leraren vanaf het begin

zelf volledig verantwoordelijk voor het onderwijs aan de groep. Dat

geldt ook voor de organisatie eromheen, zoals het bijhouden van de

leerling-vorderingen, het afnemen van toetsen en het schrijven van

rapporten. Twee derde van de leraren geeft aan daar niet op voor-

bereid te zijn en er veel moeite mee te hebben. Het maken van

toetsen vormt in het basisonderwijs geen probleem, omdat er zowel

observatie-instrumenten als methodegebonden en landelijk genor-

meerde toetsen voor het basisonderwijs beschikbaar zijn. Voor de

starters vormt het wel een probleem de toetsresultaten te interprete-

ren en actie te ondernemen naar aanleiding van de resultaten.

Ruim vijftig procent van de leraren geeft aan problemen te hebben

(ervaren), die betrekking hebben op het functioneren van de school-

organisatie. Meestal krijgen startende leraren afspraken over regels

en procedures op schrift aangereikt. Zaken als wat er moet gebeuren

wanneer een leerling afwezig is, de klas wordt uitgestuurd, et cetera

zijn vaak nauwkeurig vastgelegd. Toch bestaat bij ongeveer dertig

procent van de startende leraren veel onduidelijkheid over school-

regels. Vooral het ontbreken van regels/afspraken rond kinderen met

probleemgedrag wordt meermalen genoemd als bron van problemen.

Ruim dertig procent van de leraren zegt tegen problemen aangelopen

te zijn, die betrekking hebben op de cultuur binnen de school waar

zij werken. Dit betreft de opvang in het eerste jaar, de communicatie

binnen het team en de veiligheid op school.

Slechts op tien procent van de scholen wordt een starter in het eerste

jaar wat ontzien in de omvang van zijn taakstelling. In deze gevallen

kreeg de starter minder of geen taken naast het lesgeven in de groep. 

Het merendeel van de starters in het basisonderwijs geeft aan dat de

sfeer binnen het schoolteam goed is en de communicatie open en

duidelijk. De starters die behoren tot de dertig procent die aangaven

moeilijkheden bij de communicatie te ondervinden, benadrukken

vooral dat het hen moeite kost(te) om zich een houding te geven

binnen het team. 

Veiligheid op school blijkt bij de door ons bevraagde leraren geen erg

groot probleem te vormen. Slechts twintig procent maakt hier

melding van. Daarbij gaat het steeds om invloed, intimidatie of
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verbaal geweld van ouders. De opstelling van de schoolleiding is

hierbij van doorslaggevend belang. Ruim zestig procent van de

leraren ervaart het contact met ouders en het voeren van gesprekken

met ouders als moeilijk. Onervarenheid en de onzekerheid die de

starters nog ervaren bij alles wat ze voor de groep doen, maakt dat ze

zich onzeker voelen naar ouders toe. 

Ruim de helft van de starters in het basisonderwijs plaatst negatieve

kantekeningen bij de status die het beroep in de samenleving heeft

en de loopbaanperspectieven die het beroep biedt. 

Conclusie

Op basis van deze gegevens concluderen we dat startende leraren

zowel in het voortgezet onderwijs als in het basisonderwijs proble-

men ervaren op alle drie door ons onderscheiden niveaus. In het

primair proces en in de school als arbeidsorganisatie ervaart negentig

procent van de starters in het voortgezet onderwijs en ruim vijftig

procent van de starters in het basisonderwijs problemen. Met de

externe omgeving is dit in het voortgezet onderwijs veel beperkter,

namelijk dertig procent. Voor de starters in het basisonderwijs geldt

dat ruim de helft problemen op dit gebied ervaart en dan met name

bij het contact met de ouders. Verder valt op dat de problemen van

startende leraren zoals die in de jaren tachtig uit Nederlands onder-

zoek naar voren kwamen nog steeds gelden. Ten slotte kunnen we

concluderen dat Nederlandse leraren met hun werkomgeving

dezelfde problemen ervaren als leraren in het buitenland. De door

starters in het onderhavige onderzoek aangedragen problemen

worden ook in recent buitenlands onderzoek beschreven.19

19 Gorden & Maxey (2000).
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Begeleiding van startende leraren

3.1 Inleiding
In het voorgaande hoofdstuk is aandacht besteed aan de problemen

van startende leraren in het voortgezet onderwijs en het basisonder-

wijs. In dit hoofdstuk worden voorstellen tot oplossing van de

problemen beschreven. In paragraaf 3.2 wordt een beschrijving

gegeven van de oplossingen, die vanuit de onderzoeksliteratuur en

het onderwijsbeleid zijn geformuleerd. Recent zijn vanuit het onder-

wijsbeleid vier innovatiethema’s geformuleerd, die naar verwachting

hun doorwerking hebben op de begeleiding van de startende leraar.

In het kader van dit onderzoek is nagegaan hoe deze thema’s op vier

scholen voor voortgezet onderwijs en vier scholen voor basisonder-

wijs gestalte krijgen, met de nadruk op de begeleiding van de begin-

nende leraar. Deze bevindingen worden beschreven in paragraaf

3.7.Voordat we hieraan toekomen, beschrijven we in paragraaf 3.3 en

3.4 eerst in welke mate startende leraren op doorsnee scholen in het

voortgezet onderwijs respectievelijk het basisonderwijs begeleiding

ontvangen en hoe zij deze begeleiding waarderen. In paragraaf 3.5 en

3.6 wordt voor achtereenvolgens het voortgezet onderwijs en het

basisonderwijs beschreven welke suggesties de leraren noemen voor

verbetering van de begeleiding binnen de school en voor verbetering

van de opleiding. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samen-

vatting en conclusie (3.8).

3.2 Oplossingen voor problemen van leraren 
In het voorgaande hoofdstuk hebben we laten zien, dat de kijk op de

problematiek van startende leraren in de periode 1980 tot heden een

behoorlijke verschuiving heeft ondergaan. In de tachtiger jaren was

er vooral oog voor de kwaliteit van de individuele leraar zelf, zijn

begeleidende mentor en voor de daarvoor noodzakelijke training of

opleiding. Vanuit dit perspectief werd de oorzaak van problemen van

startende leraren vooral gezocht in het ontbreken van noodzakelijke

kwaliteiten als gevolg van tekortkomingen bij de lerarenopleidingen.

De verantwoordelijkheid voor het genereren van de oplossing werd

dan ook toegedacht aan de individuele leraar, zijn mentor en de

lerarenopleiding. Suggesties voor oplossingen uit die periode zijn

bijvoorbeeld: ‘Een betere verwerving en toepassing van vaardigheden

door leraren om ordeproblemen de baas te worden. De leraren-

opleidingen zouden meer aandacht moeten besteden aan het

bijbrengen van deze vaardigheden. In de eerste fase van de beroeps-

uitoefening zou binnen de school een mentor aan de startende leraar

toegewezen moeten worden’20. Een ander voorbeeld in dezelfde lijn:
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‘Het vergroten van de oplossingscapaciteit van leraren bij de concrete

voorbereiding en uitvoering van instructie in schoolvakken’21. 

Vanaf de negentiger jaren wordt benadrukt dat de school als organi-

satie een adequate werkomgeving en leeromgeving moet bieden voor

alle leraren, waaronder de startende leraar. In feite wordt vanaf dat

moment voor het eerst gekeken naar de school als arbeidsorganisatie,

waarbinnen zowel werkgevers als werknemers rechten en plichten

hebben. Naast eisen te stellen aan de school als arbeidsorganisatie

wordt vanaf die periode tevens benadrukt, dat ook de werknemer

zelf verantwoordelijk is voor het op orde houden van zijn eigen

bekwaamheden. Binnen dit perspectief worden vanuit zowel weten-

schappelijke hoek als de overheid maatregelen voorgesteld voor

verbetering van de school als werkplek en voor een geleidelijker

overgang van opleiding naar werksituatie. Dit laatste vraagt om

nauwere samenwerking tussen scholen en opleiding. In die zin is het

verbeteren van de opleiding nooit uit beeld geweest.

Vanuit de literatuur worden de volgende oplossingen voor de proble-

men van startende leraren voorgesteld.

– Bieden van structuur. De problemen en behoeften van startende

leraren zijn aan te duiden als: behoefte aan veiligheid, aan erbij

horen en aan erkend en geacht worden. Startende leraren hebben

behoefte aan een duidelijke structuur, want die vermindert gevoe-

lens van angst, verwarring en chaos.22

– Vormen van netwerken van startende leraren. Startende leraren

hebben behoefte aan een ondersteunend netwerk met de functies:

• bieden van een leergemeenschap;

• geven van onderlinge erkenning;

• uitwisselen van ideeën en werkvormen;

• prikkels om nieuwe kennis te ontwikkelen;

• delen van verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onderwijs. 

– Een systematisch inwerkprogramma. Bij een systematisch ontwor-

pen en uitgevoerd inwerkprogramma gaat het om veel meer dan

alleen een oriëntatieprogramma voor startende leraren en het

regelen van het mentoraat. Een inwerkprogramma is op te vatten

als een voortzetting van de opleiding voor startende leraren. Een

inwerkprogramma valt dan grotendeels samen met het concept van

een lerarenopleiding op duale basis, mits de ondersteuning door
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20 Wubbels & Creton (1984).
21 Van Brunschot (1990).
22 Breaux & Wong (2003).
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de lerarenopleiding en eventueel andere opleidingsinstellingen

lang genoeg wordt voortgezet.23

– Relateren van de professionalisering van individuele leraren aan de

ontwikkeling van de school als geheel (Professional Development

Schools), waarin het werken aan de ontwikkeling van startende en

ervaren leraren samengaat met ontwikkelonderzoek over leren en

onderwijzen. PDS-en worden geëvalueerd op twee ambities: het

bieden van een krachtige leeromgeving en werkcontext en betere

leerresultaten van leerlingen en startende leraren.

Tegen deze achtergrond wordt gepleit voor het volgende.

– Een grotere rol van scholen voor voortgezet onderwijs en basis-

onderwijs bij de opleiding van startende leraren. De school als

medevormgever van het curriculum van de lerarenopleiding en

medeorganisator bij de uitvoering ervan: het concept opleidings-

school. Die vorm van opleiding biedt niet alleen voordelen voor de

starters, maar ook voor de ervaren collega’s. Door nieuwe taken en

rollen voor de leraar, zoals mentor, coach en praktijkonderzoeker,

kan er meer afwisseling en perspectief komen in de loopbaan van

leraren.24

– Een doordacht en systematisch personeelsbeleid. Dat betekent

onder meer een grotere samenhang in het geheel van activiteiten,

zoals functioneringsgesprekken, loopbaanontwikkeling, taakdiffe-

rentiatie, competentieprofielen en professionele ontwikkeling van

leraren. Net zoals in andere sectoren zal het onderwijs moeten

blijven investeren in de competenties van personeel en in het

creëren van arbeidsvoorwaarden, die een goede prestatie en een

hoog niveau van arbeidssatisfactie bevorderen. Dit betekent dat

scholen systematisch hun leraren zullen stimuleren tot leerproces-

sen op hun eigen werkplek, gelegenheid zullen bieden om te

oefenen met nieuwe manieren van lesgeven en goede faciliteiten

zullen creëren in de logistieke en materiele sfeer.25

In het door de overheid gevoerde beleid vinden we een aantal van

deze suggesties terug. Zo begon in het najaar van 1991 de

Commissie Toekomst Leraarschap met haar analyse van het beroep

van de leraar en de vormgeving daarvan binnen de school als

arbeidsorganisatie. In het voorjaar van 1993 presenteerde zij haar

advies ‘Een beroep met perspectief ’. Centraal in het advies staat de

23 Heller, 2004; Scherer (ed) (1999).
24 Taconis, Plas, & Van der Sanden (2004).
25 Bergen (2004, 2005); Kwakman & Van den Berg (2004).
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ontwikkeling van de school tot een professionele organisatie, een

moderne, zelfstandige arbeidsorganisatie die een actief personeels-

beleid voert. Daar hoort bij dat de regelingen van de bevoegdheid

van leraren meer flexibel en dynamisch zouden moeten zijn.

Bevoegdheid biedt geen blijvende garantie voor bekwaamheid. Het

kabinet neemt dit advies grotendeels over in haar reactie ‘Vitaal

leraarschap’, maar wil meer aandacht geven aan inhoudelijke aspec-

ten van het leraarschap, het vakmanschap van de leraar. De overheid

heeft een belangrijke permanente verantwoordelijkheid voor het

garanderen van de kwaliteit van de leraar. Die verantwoordelijkheid

moet vorm krijgen binnen een nieuw, dynamisch stelsel van beroeps-

profielen, bekwaamheidseisen en de toetsing daarvan. De beroeps-

groep van leraren zelf moet een wezenlijke stem hebben in het

ontwikkelen en actueel houden van de beroepsprofielen en

bekwaamheidseisen. Daarom hebben de werknemers- en werkgevers-

organisaties in het onderwijs samen beroepsprofielen voor de leraar

in het primair onderwijs (1995) en de leraar in het voortgezet onder-

wijs, het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (1999)

ontwikkeld. Deze beroepsprofielen lagen aan de basis voor de

bekwaamheidseisen, die op verzoek van de minister van OCW

werden ontwikkeld voor de leraar in het primair onderwijs (1997)

en de leraar in het voortgezet onderwijs en de bve-sector (1999).

Tegelijkertijd met het ontwikkelen van de beroepsprofielen werd een

Stuurgroep Beroepskwaliteit Leraren (SBL) opgericht, die onderzoekt

op welke manier de beroepsgroep zelf door middel van bekwaam-

heidseisen en registratie de kwaliteit van de beroepsuitoefening kan

waarborgen en stimuleren. In 1998 werd de Stichting samenwerkings-

orgaan beroepskwaliteit leraren opgericht om de aanbevelingen uit te

werken. SBL werd ook gevraagd om de bekwaamheidseisen verder te

ontwikkelen. Er moest een hanteerbare en in de dagelijkse praktijk

herkenbare standaard voor de basisbekwaamheid van de leraar

ontstaan. Leraren moesten die standaard zelf ontwikkelen en in hun

eigen praktijk kunnen hanteren en concretiseren. Aansluitend bij de

beroepsprofielen ontwikkelden de lerarenopleidingen standaarden

voor de inrichting van hun opleidingsaanbod. In ‘Maatwerk voor

morgen (1, 2 en 3)’ 26 geeft de minister van OCW de richting aan

voor de ontwikkeling van het personeelsbeleid en de leraren-

opleidingen. Scholen dienen zelf een wezenlijke rol te spelen bij

de opleiding en de verdere professionele ontwikkeling van leraren.
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Bekwaamheidseisen dienen als richtpunt voor een flexibele, pluri-

forme en competentiegerichte opleidingspraktijk. Dat wil zeggen dat

de lerarenopleidingen hun onderwijsprogramma’s op de bekwaam-

heidseisen moeten afstemmen. Hiermee zijn de hoofdlijnen van het

beleid uitgezet.

Met de Wet Beroepen In het Onderwijs (Wet BIO) (2004) is nadere

invulling gegeven aan het idee van permanente professionalisering.

Doel van de Wet BIO is om in ieder geval een minimumkwaliteit te

garanderen. Deze minimumkwaliteit wordt uitgedrukt in bekwaam-

heidseisen. Onderwijspersoneel zal niet alleen bij de start van de

loopbaan bekwaam moeten zijn. De gehele loopbaan blijft het onder-

houden van die bekwaamheid van belang. Werkgevers hebben de

verantwoordelijkheid om hun personeel hiertoe in staat te stellen. De

Wet BIO zorgt ervoor dat er bekwaamheidseisen komen als kwali-

teitsnorm voor het onderwijspersoneel in het primair onderwijs,

voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs en de volwassenen-

educatie. Leraren, onderwijsondersteunend personeel en school-

leiders moeten bekwaam zijn én bekwaam blijven. Zij moeten ook na

hun benoeming hun bekwaamheid actueel houden en verder ontwik-

kelen. De kern van de beroepen zijn beschreven in bekwaamheden,

die de beroepsgroep onder regie van de Stichting Beroepskwaliteit

Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) heeft opgesteld en in

augustus 2004 bij AmvB zijn vastgesteld. De school heeft de taak

hieraan aandacht te besteden in het schoolplan of kwaliteitszorgv-

erslag en dit te vertalen in persoonlijke opleidingsplannen (POP’s). 

De Wet BIO past binnen de afspraken die eind jaren negentig in de

CAO onderwijs 1999-2000 zijn gemaakt om het integraal personeels-

beleid (IPB) binnen het onderwijs een flinke impuls te geven. Dit

betekent dat de inzet, kennis en bekwaamheden van de medewerkers

regelmatig en systematisch moeten afgestemd op de inhoudelijke en

organisatorische doelen van de school. Deze afstemming is ingebed

in de strategische positie en gerelateerd aan de onderwijscontext van

de school. Tevens wordt hierbij gebruikgemaakt van een samenhan-

gend geheel van instrumenten en middelen, die gericht zijn op de

ontwikkeling van individuele medewerkers.27

De bedoeling is dat elke school uiterlijk in 2005 een plan voor

integraal personeelsbeleid heeft opgesteld en voldoet aan de voor-

27 Handboek IPB (2005).
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waarden voor het voeren van IPB. Uit de evaluatie blijkt dat in 2004

twee derde van de scholen een plan voor integraal personeelsbeleid

heeft opgesteld.28 Tevens is de aanwezigheid van competentie-

profielen sinds 2001 sterk toegenomen, hoewel deze op vier van de

vijf scholen eigenlijk alleen gebruikt worden bij werving en selectie

van nieuw personeel. In functioneringsgesprekken worden de

competentieprofielen op minder dan de helft van de scholen

gebruikt. Bij het beoordelen van het onderwijspersoneel spelen ze

nog niet of nauwelijks een rol.

Onderdeel van het integraal personeelsbeleid is het opleiden en

begeleiden in de school van aankomende en startende leraren. Ten

behoeve hiervan is vanuit het overheidsbeleid het project ‘Opleiden

in de school’ opgezet. Scholen die aan dit project meedoen, zetten

een infrastructuur op voor deze specifieke taak. Bij het opleiden in

de school gaat het in eerste instantie om het mede opleiden van

nieuw, nog niet bevoegd personeel. Dit gebeurt in samenwerking met

de lerarenopleiding. Met het project ‘Opleiden in de school’ krijgen

onderwijsinstellingen steeds meer mogelijkheden om een groot

gedeelte van de opleiding van leraren voor hun rekening te nemen.

Hiermee wordt een deel van de opleidingsfunctie verlegd van de

lerarenopleidingen naar de onderwijsinstellingen, waaronder ook

scholen voor voortgezet onderwijs en basisonderwijs. Dit stelt

uiteraard eisen aan de onderwijsinstellingen. Naast een leeromgeving

voor leerlingen zullen zij ook een leeromgeving voor nieuw en

zittend personeel moeten bieden. Daarvoor is het nodig dat onder-

wijsinstellingen een opleidingsstructuur inrichten, zodat de kwaliteit

van het opleiden in de school gegarandeerd is. Met ‘Opleiden in de

school’ ontstaat een leerwerkcultuur binnen de onderwijsinstellingen,

waarin de opleiding van nieuw en zittend onderwijspersoneel in

gezamenlijke verantwoordelijkheid met de opleidingen voor onder-

wijspersoneel kan plaatsvinden. Een school is niet alleen leverancier

van stageplaatsen en stagebegeleiders, maar is ook medeopleider van

leraren en medeverantwoordelijk voor het curriculum en de uitvoe-

ring daarvan. Het (mede)opleiden van leraren wordt daarmee onder-

deel van het personeelsbeleid.

In 2002 ging met gebruikmaking van OCW-middelen (de zoge-

naamde stimuleringsregelingen 1e tranche) het landelijk ontwikkel-

project ‘Opleiden in de school’ van start. Hier waren 175 scholen
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28 Research voor Beleid (2005).
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voor voortgezet onderwijs vallend onder 56 besturen bij betrokken

evenals 350 scholen voor basisonderwijs vallend onder 111 besturen.

In 2004 werd deze impuls voortgezet met de regeling ‘Opleiden in de

school voor primair, voortgezet onderwijs en beroeps- en volwassenen-

educatie, 2004-2006’. In schooljaar 2005-2006 start een aantal scholen

(po, vo, bve) in samenwerking met een lerarenopleiding naar keuze met

dieptepilots ‘Opleiden in de school’. Daarbij wordt in kaart gebracht

aan welke kwaliteitscriteria een opleidingsschool moet voldoen en hoe

werkplekleren geborgd en toetsbaar kan worden gemaakt. Een aantal

opleidingsscholen zal het opleiden in de school in de pilot verbinden

met onderwijsinnovatie en onderzoek binnen de school. In nauwe

samenwerking met hogescholen en universiteiten wordt een ‘academi-

sche school’ of ‘professional development school’ vormgegeven waar

leren, opleiden, reflectie op het beroep, ontwikkelingsgericht onder-

zoek, kenniscirculatie en innovatie hand in hand gaan.29 Die scholen

onderzoeken onder welke voorwaarden de academische opleidings-

school een succes kan zijn. Voorwaarde daarbij is samenwerking met

lerarenopleidingen, hoogleraren, lectoren en wetenschappers uit de

regio.

Het idee van opleiden in de school is niet de eerste genomen maat-

regel om de scholen zelf meer bij de opleiding van nieuwe leraren

te betrekken. Dit betrof de introductie eind jaren negentig van het

concept ‘leraar in opleiding’ (lio), dat vooral was bedoeld om de

overgang van de lerarenopleiding naar een baan als leraar te

vergemakkelijken. De lio is een vierdejaarsstudent die een duale

opleiding volgt, dus werkt en leert tegelijk. Een lio wordt als leer-

ling-werknemer aan een school aangesteld op basis van een leer-

arbeidsovereenkomst. In deze leer-arbeidsovereenkomst tussen

school, opleiding en lio worden afspraken gemaakt over de begelei-

ding van de lio bij zijn werkzaamheden. 

In recente adviezen wijzen zowel de Wetenschappelijke Raad voor

het Regeringsbeleid (WRR)30 als de Onderwijsraad31 en de Sociaal-

Economische Raad (SER)32 erop, dat investeringen in de ontwikke-

ling en innovatiekracht van het onderwijspersoneel de komende

periode essentieel zijn. Deze investeringen zijn in de eerste plaats

nodig, omdat leraren een spilfunctie vervullen bij de ontwikkeling

29 Meer kwaliteit en differentiatie: de lerarenopleidingen aan zet. Beleidsagenda
lerarenopleidingen 2005-2008.

30 WRR-rapport ‘Bewijzen van goede dienstverlening’.
31 Verkenning Onderwijsraad ‘De stand van educatief Nederland’.
32 SER-advies ‘Ondernemerschap voor de publieke zaak’.
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van kennis en sociale cohesie. Bovendien staan leraren steeds meer

voor de taak om vanuit het onderwijs een belangrijke rol te vervul-

len in de maatschappelijke omgeving. Ook daarvoor heeft het perso-

neel meer innovatiekracht nodig.

Meer innovatiekracht van het onderwijspersoneel wordt recent niet

alleen nagestreefd met een kwaliteitsimpuls voor de scholen, maar

ook door te focussen op vergroting van de kwaliteit van de leraren-

opleidingen.33 De ontwikkeling van ‘Nederland kennisland’ in 2010

stelt hoge eisen aan de lerarenopleiding en het onderwijs dat zij aan

hun leerlingen geven. In de ‘Beleidsagenda lerarenopleidingen 2005-

2008’ zijn doelstellingen opgenomen, die sterk gericht zijn op maat-

werk en flexibilisering om een beter antwoord te kunnen geven op

de vele ontwikkelingen in de onderwijsarbeidsmarkt. In een lerende,

kennisintensieve en sociale samenleving vervult de leraar een spil-

functie. Hieruit voortkomende doelen voor de opleidingen richten

zich onder andere op inhoudelijke vernieuwing: werkplekleren,

specialisatie in het opleiden voor de verschillende bekwaamheids-

eisen en breder gedefinieerde onderwijsbevoegdheden. Ook moet de

opleiding inspelen op de behoefte van scholen op het gebied van

opleiding en verdere professionalisering en met hen samenwerken en

ondersteuning bieden. Flexibele opleidingstrajecten en doorlopende

leerlijnen voor verschillende doelgroepen en het ondersteunen van

mobiliteit behoren daartoe. 

Met deze beleidsagenda voor de komende jaren wordt de problema-

tiek van startende leraren nog weer breder getrokken, namelijk naar

het economisch klimaat waarin Nederland zich in de nabije toe-

komst moet zien te handhaven.

Samenvatting

In de tachtiger jaren werd de verantwoordelijkheid voor het oplossen

van problemen van startende leraren vooral gelegd bij de individuele

leraar zelf, zijn mentor binnen de school voor voortgezet onderwijs

en de lerarenopleidingen. Vanaf de negentiger jaren komt de nadruk

meer te liggen bij de school voor voortgezet onderwijs. Deze zou als

organisatie een adequate werkomgeving voor alle leraren moeten

bieden. En dus ook voor de startende leraar. Daar staat tegenover,

dat vanaf dat moment continu verdere professionalisering van alle

leraren wordt gevraagd. De oplossingen die vanuit de literatuur
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33 Meer kwaliteit en differentiatie: de lerarenopleidingen aan zet. Beleidsagenda
lerarenopleidingen 2005-2008.
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worden voorgesteld, hebben derhalve betrekking op de verbetering

van de school als werkplek, op een geleidelijker overgang van oplei-

ding naar werksituatie en ten behoeve daarvan een nauwere samen-

werking tussen opleiding en werksituatie. In het overheidsbeleid

zien we deze verschuiving terug. Vanaf het begin van de jaren negen-

tig is het overheidsbeleid gericht op de ontwikkeling van de school

als professionele organisatie: een zelfstandige arbeidsorganisatie die

een actief personeelsbeleid opzet gericht op permanente professiona-

lisering, waarin het vakmanschap van de leraar centraal staat.

Scholen dienen zelf een wezenlijke rol te spelen bij de opleiding en

de verdere professionele ontwikkeling van leraren. De opleidingen

dienen hun aanbod af te stemmen op de door de branche zelf opge-

stelde beroepsprofielen en bekwaamheidseisen.

Vier innovatiethema’s die medebepalend zijn voor de begeleiding van

de startende leraar vallen in dit beleid op.

1 Er wordt integraal personeelsbeleid ingezet voor de verdere

ontwikkeling van individuele medewerkers, waaronder ook de

starters.

2 Onderdeel hiervan is het project ‘Opleiden in de school’. In dit

project wordt invulling gegeven aan de rol van de scholen zelf bij

de opleiding van nieuwe (nog niet bevoegde) leraren.

3 Op sommige scholen binnen dit project wordt het opleiden in de

school gekoppeld aan het invoeren van een onderwijsvernieuwing

en het doen van onderzoek in de school: de academische school of

professional development school genoemd.

4 De school als lerende organisatie, waarin onder meer leraren in

een team worden georganiseerd die gezamenlijk de verantwoorde-

lijkheid dragen voor een groep leerlingen.

In paragraaf 3.7 wordt ingegaan op de begeleiding van beginnende

leraren op scholen, die voorop lopen in het uitwerken van (één van)

deze thema’s op een viertal scholen voor voortgezet onderwijs en op

de vraag of daarmee problemen voor startende leraren minder zijn

dan op een gemiddelde school. Daaraan voorafgaand wordt beschre-

ven welke begeleiding de in het onderzoek betrokken leraren uit het

voortgezet onderwijs en basisonderwijs bij aanvang van hun loop-

baan hebben gekregen en welke suggesties voor verbetering zij

hebben aangedragen.
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3.3 Begeleiding van startende leraren in het voortgezet onder-
wijs: actuele situatie

‘Wij hebben een coach toegewezen gekregen. Het was verplicht om daar

een aantal gesprekken mee te hebben en een paar lesbezoeken. Als je dat

wilde, kon de begeleiding intensiever zijn. Ik heb veel gebruikgemaakt

van de coach en vond dat erg prettig. Deze begeleiding heeft me ook echt

geholpen.’ 

In deze paragraaf komt aan de orde in welke mate startende leraren

op doorsnee scholen in het voortgezet onderwijs begeleiding ontvan-

gen en hoe zij deze begeleiding waarderen. 

86 procent van de bevraagde leraren is/wordt op de een of andere

wijze begeleid bij de start van zijn loopbaan als leraar. Voor de

overige leraren geldt: ‘Er was geen begeleiding voor startende leraren

behalve een vriendelijk ‘veel plezier’.’ In 54 procent van de gevallen

worden wel een of meer begeleiders aan de startende leraar toegewe-

zen, maar is er geen programma beschikbaar waarin vastgelegd is

waaruit de begeleiding bestaat. In 46 procent van de gevallen is dit

wel het geval en omvat de begeleiding enkele jaren.

In die gevallen waar geen programma voor begeleiding van starters

beschikbaar is, is de kwaliteit en kwantiteit van de begeleiding van

individuele invulling van de betreffende begeleiders afhankelijk en

daarmee per situatie sterk verschillend. De vormgeving is vrijwel

overal hetzelfde. Op de meeste scholen krijgen startende leraren twee

begeleiders toegewezen. Meestal is er een mentor uit de vaksectie,

daarnaast is er vaak ook een vertrouwensmentor. Vooral deze functie

wordt door de meeste starters als zeer belangrijk en positief gezien.

Dat komt mede door het feit dat deze persoon geen rol heeft in het

beoordelingstraject en de communicatie over problemen veel opener

is en kan zijn. De beoordeling die de startende leraar uiteraard te

wachten staat, vormt een belemmering voor een goede start wanneer

er onvoldoende mogelijkheden zijn om over het eigen functioneren

en problemen daarin te praten in afwezigheid van bij de beoordeling

betrokken personen. Eén van de leraren verwoordt dit als volgt: ‘We

kwamen eens per twee maanden met nieuwe collega’s en de directie bij

elkaar. Maar doordat de directie erbij was, werden we nooit echt open-

hartig.’ Verder is er vaak ook nog een verantwoordelijke vanuit de

directie, die meer op afstand coacht. Tevens worden veel leraren in

de gelegenheid gesteld cursussen voor beginnende leraren en begin-

nende mentoren te volgen. 
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Veertig procent van de leraren is ontevreden over de begeleiding. Een

citaat: ‘Echt praktische tips hoe werk voor school in te delen, heb ik

noch vanuit de opleiding, noch vanuit de school gehad. Kwestie van

routine werd er gezegd. Ik had dan ook voortdurend het gevoel dat ik

nog wat moest doen en nooit klaar was, waardoor ik oververmoeid

raakte. Graag had ik dus meer begeleiding gehad, meer lesobservaties

zeker bij moeilijke klassen. Misschien ook meer aanbod aan cursussen,

bijvoorbeeld relativeren, stressmanagement, et cetera. Maar vooral

eerder onderkenning van problemen door de begeleiding.’ Oorzaken

voor de onvrede liggen onder meer in het feit, dat de mentor in de

praktijk nauwelijks tijd voor begeleiding heeft. De begeleiding is

vaak niet structureel ingepland en vindt veelal plaats op initiatief

van de startende leraar. Ook is de kwaliteit van de begeleiding door

de mentor lang niet altijd oplossingsgericht. Veel startende leraren

richten zich dan ook vaak tot een ervaren collega op het eigen

vakgebied. Dit is dan lang niet altijd degene die vanuit de sectie is

aangewezen als begeleider. Er wordt met name voor een andere

collega gekozen als de sectiebegeleider niet binnen dezelfde afdeling

werkt als de startende leraar. Ten slotte lijkt een oorzaak te liggen in

het te laat onderkennen van grote problemen.

Waar de leraren wel tevreden over de begeleiding zijn, blijken de

begeleiders tijd gekregen te hebben voor begeleiding (in de vorm van

een taakuur of iets dergelijks). In deze gevallen is de begeleiding

meestal wekelijks in de vorm van een bespreking en als het nodig is

vaker. Lesbezoek vormt eveneens een vast onderdeel van de begelei-

ding. Tevens geven leraren aan dat ze veel baat hadden bij onder-

steuning door collega’s, die de mentor waren van klassen waar ze het

moeilijk mee hadden. ‘Ik ben altijd goed begeleid door zowel iemand

uit de sectie als een algemene lerarenbegeleider. De begeleiding bestond

uit wekelijks een bespreking, soms vaker als ik dat wilde, een lesbezoek,

een cursus voor beginnende leraren en een cursus voor beginnende

mentoren. Mijn begeleiders hadden daar ook tijd voor gekregen. Ook

ondersteuning door de mentoren van klassen waar je het moeilijk mee

hebt of conrectoren is heel belangrijk. Die heb ik ook gekregen als ik

dat nodig had.’

Op 46 procent van de scholen wordt min of meer structureel aan-

dacht besteed aan de begeleiding van startende leraren. In alle geval-

len vindt de begeleiding plaats over meerdere jaren. In het eerste jaar

wordt net als op de overige scholen gewerkt met een vertrouwens-

mentor of coach en daarnaast een mentor vanuit de sectie. Wie van

deze personen supervisie geeft verschilt. In alle gevallen bestaat de
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supervisie uit het doen van lesbezoeken en het voeren van nabespre-

kingen met de startende leraren. De starters zijn het erover eens dat

het van groot belang is, dat degene die de klassenbezoeken doet op

dezelfde afdeling werkt als de startende leraar. Als dit niet het geval

is, heeft het volgens de leraren geen zin. In het tweede jaar gaat de

begeleiding door in de vorm van intervisie met alle startende leraren

tezamen. Er zijn centrale bijeenkomsten. Tevens worden kleine

groepjes van leraren gemaakt, die elkaars lessen bezoeken en daar

feedback op geven. Hier leer je volgens de leraren veel van en boven-

dien ontstaat daardoor als vanzelf een grote mate van openheid

tussen de startende leraren. Aan het begin van het schooljaar is er

meestal een dag voor alle nieuwe leraren en de coaches. Door het

jaar heen worden meer van dit soort dagen gehouden, waarop een

bepaald thema centraal staat. Het jaar wordt afgesloten met een dag,

waarop het jaar wordt geëvalueerd. 

Begeleiding wordt door vrijwel alle startende leraren als van zeer

groot belang gezien. ‘Dit alles heeft me geleerd dat een goede begeleider

van levensbelang is. Iemand die niet meteen met een oordeel klaar staat,

die je ruimte geeft om het op je eigen manier te doen, maar die tevens de

moed heeft om je op je zwakke punten te wijzen.’

Wat sterk opviel ten slotte is dat zoveel leraren aangeven, dat het

belangrijk is dat je om steun vraagt als je die nodig hebt. Niet alleen

tijdens de formele begeleidingsmomenten, maar juist gewoon in de

lerarenkamer direct naar aanleiding van een nare ervaring met een

klas. Je krijgt dan volgens deze leraren vaak heel goede tips van

collega’s en je voelt je gesteund. ‘Ik heb altijd steun gevraagd als ik

die nodig had en ik denk dat ik mede daarom nog met veel plezier in

het onderwijs werk.’

Samenvattend kunnen we constateren, dat een kleine negentig

procent van de startende leraren op de een of andere wijze begelei-

ding heeft ontvangen als beginnend leraar. In ongeveer de helft van

de gevallen was sprake van een min of meer gestructureerd begelei-

dingsaanbod, dat verspreid was over meerdere jaren. Voor alle

leraren die begeleiding hebben ontvangen, geldt dat er twee begelei-

ders werden toegewezen: een mentor uit de vaksectie en een vertrou-

wensmentor. Veertig procent van de leraren is ontevreden over de

begeleiding. Structureel tijd voor begeleiding, lesbezoeken door een

mentor die op dezelfde afdeling werkt en loskoppeling van begelei-

ding en beoordeling zijn bepalend voor de tevredenheid van leraren.

Het meest tevreden over de begeleiding zijn de leraren voor wie in
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het tweede jaar intervisie tussen startende leraren onderling was

georganiseerd.

3.4 Begeleiding van startende leraren in het basisonderwijs:
actuele situatie

‘Mijn directeur prees het in mij dat ik vraag, vraag, vraag…’ 

In deze paragraaf komt aan de orde in welke mate startende leraren

op doorsnee scholen in het basisonderwijs begeleiding hebben

ontvangen en hoe zij deze begeleiding waarderen. 

Zeventig procent van de bevraagde leraren is/wordt op de een of

andere wijze begeleid bij de start van zijn loopbaan. Voor zestig

procent van deze starters is sprake van een inwerkprogramma. Dit

programma wordt op het merendeel van de scholen uitgevoerd

binnen de school zelf dan wel binnen het schoolbestuur. Het

programma omvat steeds een aantal bijeenkomsten (tussen de zes

en tien) verspreid over het schooljaar. Tijdens deze bijeenkomsten

geven startende leraren intervisie aan elkaar en kunnen problemen

ook met een begeleider worden besproken. Ongeveer twintig procent

van de starters wordt gecoacht met behulp van video-interactie-

begeleiding. Dit betekent dat er lesobservaties plaatsvinden die op

video worden vastgelegd. De video-opname wordt vervolgens

bekeken door de leraar zelf, gevolgd door een feedbackgesprek

waarin suggesties voor verbetering van het lesgedrag worden

gegeven. Om dit goed te kunnen doen, worden op verschillende

plaatsen in het land opleidingen gegeven van één en twee jaar tot

gecertificeerd schoolvideointeractie-begeleider. Veelal zijn het de

schoolleider of de IB-er die deze opleiding volgen, zodat zij binnen

de eigen school (startende) leraren zelf kunnen coachen. Deze

aanpak wordt door betrokkenen zeer positief gewaardeerd. ‘Er werd

één of twee keer per maand gefilmd. Dat werd samen met de coach

geëvalueerd en daar haalde ik nieuwe leerpunten uit. Ik vond het een

fijne, confronterende werkwijze. Het was niet altijd even gemakkelijk en

leuk, maar achteraf wel heel leerzaam.’

Veertig procent van de begeleide starters volgt weliswaar geen bege-

leidingsprogramma, maar heeft wel één of meer begeleiders toegewe-

zen gekregen. Deze vormen voor de starter een direct aanspreekpunt,

‘een maatje waaraan je al je vragen kon stellen en die je wilde helpen

met de organisatie en voorbereidingen’. De starters geven aan vooral

veel baat te hebben bij collega’s, die voor een parallelgroep staan. Zo

vertelt een starter dat er sprake was van behoorlijk intensieve en
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concrete begeleiding door een parallelcollega. ‘Samen een weekplan-

ning maken, groepsoverleg, beantwoorden van vragen die ik had rondom

leerlingen, methodes, aanpak, materialen.’ Ook het hebben van een

duo-baan met een ervaren collega wordt als een goede startsituatie

genoemd. Vooral als deze collega tevens aangewezen is als begeleider

en ook tijd krijgt om observaties te doen. ‘Het was vooral fijn dat mijn

begeleider de kinderen waar ik problemen mee had zelf ook heel goed

kende.’

Een kleine dertig procent van de startende leraren in het basisonder-

wijs krijgt geen begeleiding. ‘Nee, ik ben niet begeleid. Ze hadden meer

interesse in me moeten tonen. Het was altijd dezelfde collega die vroeg

hoe het was gegaan en vreemd genoeg nooit de directie.’ Opvallend is

dat met name de leraren die gestart zijn als vervanger en dus vrijwel

elke dag voor een andere groep staan, zo weinig begeleiding krijgen.

Eén van de vervangers uit het onderzoek verwoordde dit als volgt:

‘Als vervanger was het soms echt afzien. Het was gewoon steeds weer

uitproberen wat wel en niet werkte bij een bepaalde groep. Het was fijn

geweest als er eens iemand in de klas kwam en feedback gaf.’ Dat

begeleiding heel belangrijk is, mag blijken uit het volgende citaat.

‘Hulp bleef uit. Zelfs na herhaaldelijk vragen. Op een gegeven moment

was de koek op en ben ik overspannen vertrokken.’

Ruim twintig procent van de leraren is ontevreden over de begelei-

ding. Dit blijkt met name het geval te zijn wanneer er geen vaste

begeleider aangewezen is en het initiatief voor het vragen om hulp

vooral bij de startende leraar zelf ligt. Een citaat: ‘De ‘coaching’ bij

ons op school moet vanuit mijzelf komen en daar heb ik moeite mee.

Ik heb het namelijk best nodig, alleen vraag ik er niet om. Dat vind ik

lastig.’

En: ‘Misschien is een geregelde, reguliere begeleiding door mensen die dit

willen en als taak hebben gewenst. Nu loop je als startende leraar vaak

naar een collega en weet je niet altijd of je alles goed aanpakt. Met een

begeleider van buitenaf is het misschien gemakkelijker om knelpunten te

bespreken.’ 

Samenvattend kunnen we constateren, dat ruim zeventig procent van

de starters in het basisonderwijs is begeleid. Zestig procent hiervan

volgt een inwerkprogramma. De overige veertig procent heeft binnen

de school een persoon als aanspreekpunt toegewezen gekregen bij

wie zij terecht kunnen voor vragen en hulp. Het meest tevreden zijn

de leraren die feedback krijgen op basis van lesobservatie. Ruim

twintig procent van de bevraagde starters is ontevreden over de
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begeleiding. Dit is met name het geval wanneer het initiatief daar-

voor (vrijwel) uitsluitend bij de starter ligt. Ten slotte valt op dat

met name de starters die hun loopbaan als invaller beginnen vrijwel

geen begeleiding krijgen. 

3.5 Suggesties voor verbetering door starters in het voortgezet
onderwijs

‘Alles staat of valt met of de school zijn beginners goed beschermt door

ze bijvoorbeeld ‘makkelijke’ klassen te geven, geen pauzesurveillance,

intervisie met andere beginners, et cetera.’

In deze paragraaf wordt beschreven welke suggesties de leraren

noemen voor verbetering van de begeleiding binnen de school en

voor verbetering van de opleiding.

Met betrekking tot de opleiding tot leraar gaan de suggesties voor

verandering veelal in de richting van veel nauwere aansluiting tussen

de theorie van de opleiding en de praktijk van de scholen. Dit vormt

nog steeds een probleem. Tevens gaan de suggesties in de richting

van uitbreiding van de praktijkervaring en geleidelijker overgang van

opleiding naar baan. Zo stelt één van de bevraagde leraren voor: ‘De

opleiding zou een veel reëler beeld van de praktijk moeten schetsen,

bijvoorbeeld duidelijk maken dat de eerste twee jaar voor de klas echt

heel moeilijk zijn en eerlijk zijn over het gegeven dat je waarschijnlijk

bij het vmbo zult starten.’ ‘Tip voor de opleiding: bereid de leraren in

opleiding voor op de hoeveelheid niet-onderwijstaken en hoe je daar op

z’n tijd nee tegen moet zeggen (dat ook vooral), want ze maken je gek

op een school.’ Een andere leraar stelt: ‘Op de opleiding dient veel meer

aandacht te zijn voor hoe je je voor een groep handhaaft.’ En: ‘Er zou op

de lerarenopleiding veel meer aandacht moeten zijn voor de omgang met

moeilijke leerlingen. Welke pedagogische trucs en technieken zijn er om

deze leerlingen te benaderen?’

Om dit meer reële beeld te kunnen geven, is het volgens de

bevraagde leraren ook nodig dat opleidingsdocenten ook zelf verbon-

den zijn aan een school voor voortgezet onderwijs. ‘Op leraren-

opleidingen meer mensen aanstellen die ook zelf daadwerkelijk lesgeven

op een school voor voortgezet onderwijs. Dus niet mensen die tien jaar

geleden les hebben gegeven. Je raakt namelijk heel snel de feeling kwijt

met het onderwijs als je zelf niet meer voor de klas staat.’

Over uitbreiding van de praktijkervaring voordat een starter volledig

verantwoordelijk wordt voor een eigen groep, wordt het volgende
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opgemerkt: ‘Stage zou een veel groter deel van de opleiding dienen uit te

maken’, ‘Structuur van de lerarenopleidingen veranderen: studenten veel

meer ervaringen laten opdoen in de praktijk en opdrachten daar ook veel

meer op afstemmen. Laat studenten aan de lerarenopleidingen eens een

jaar volledig meedraaien op school en laat ze zelf beslissen wanneer ze

ergens een opdracht over willen maken (over bijvoorbeeld leerproblemen).

Dus weg met de droge theorie.’ Opvallend aan deze suggesties is dat ze

dicht in de buurt komen van de beleidsmaatregelen, die de laatste

jaren door de overheid zijn genomen.

De suggesties die de leraren ter verbetering van de begeleiding

binnen de school voor voortgezet onderwijs aandragen, liggen in het

verlengde van de problemen met de begeleiding die in het voor-

gaande zijn beschreven. Zo wordt meermalen opgemerkt, dat de

begeleider op dezelfde afdeling moet werken als de startende leraar

en liefst de klas waar de starter problemen mee heeft goed moet

kennen. Als een begeleider een afdeling niet kent, wordt de begelei-

ding als zinloos ervaren. Tevens is opgemerkt dat veel meer tijd voor

begeleiding ingeruimd dient te worden. ‘Lessenbespreking, lesbezoek

en analyseren wat er fout ging dat het noodzakelijk maakte dat je een

leerling de klas uit moest sturen zou fijn zijn.’ Ten slotte worden enkele

keren opmerkingen gemaakt over de kwaliteit van de begeleider.

‘Voorstel: kijk bij een opleidingsschool of stage of de vakinhoudelijk

begeleider ook graag wil begeleiden en of hij de vaardigheden daarvoor

in huis heeft.’

Het merendeel van de suggesties van leraren voor verbetering hebben

echter niet zozeer betrekking op verbetering van de begeleiding als

wel op verbetering van de school als arbeidsorganisatie. Met name

wordt gevraagd om maatregelen die een geleidelijker ingroeien in het

vak mogelijk maken en om maatregelen om professionalisering van

leraren breder te trekken dan alleen de starters. Het eerste type maat-

regelen komt wellicht het meest duidelijk tot uiting in de volgende

citaten. ‘Alles staat of valt met of de school zijn beginners goed beschermt

door ze bijvoorbeeld ‘makkelijke’ klassen te geven, geen

pauzesurveillance, intervisie met andere beginners et cetera.’ ‘Het is geen

goede zaak om een startende leraar in het lwoo te laten lesgeven.’ ‘De

directie zou een beleid moeten hebben dat erop gericht is dat leraren

binnen een sectie meer uitwisselen. Daarbij gaat het met name ook om het

uitwisselen van materialen.’ ‘Volgens mij zijn van belang voor een

startende/nieuwe leraar: praktische zaken als de beschikking over de

juiste boeken, een kast, een rooster waarbij je minstens enkele uren achter

elkaar in hetzelfde lokaal kunt blijven zitten. Een handboek waarin
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allerlei praktische zaken staan: waar vind ik de kopieermachine, waar

kan ik nieuw papier vinden, waar moet ik me ziekmelden, hoe verloopt

het beoordelingstraject, aan wie kan ik de dingen vragen. Kortom: alle

wie-, wat-, waar-vragen. Snelle en efficiënte ondersteuning bij probleem-

klassen, waarbij de schuld niet naar jou wordt toegeschoven en waarbij

niet meteen aan jouw deskundigheid wordt getwijfeld.’ ‘Startende leraren

zouden geen andere taken dan lesgeven moeten krijgen.’

In de volgende citaten wordt het tweede type maatregelen verwoord.

‘Intervisie en beoordeling zouden voor alle leraren nuttig en nodig zijn,

niet alleen voor de startende leraren.’ ‘Zorg voor eenheid binnen de sectie

over wat je met het vak wilt realiseren.’

Ten slotte is een aantal suggesties voor verbetering gedaan, die om

ingrijpen vanuit de overheid vragen: ‘Laat beginnende leraren minder

werken voor hetzelfde loon. Starten met 0,75 fte in het eerste jaar naar

1.00 fte in het vijfde jaar.’ ‘Om ervoor te zorgen dat je als school nog

kwaliteit in huis houdt, is het van belang dat je leraren met een universi-

taire opleiding ook de juiste honorering geeft. Op veel scholen, onder

andere op mijn school, is de situatie zo dat het erom gaat dat je als

leraar bekwaam bent en niet dat je bevoegd bent. Dit betekent dat men

denkt dat bijvoorbeeld een leraar wiskunde met een tweedegraads-

bevoegdheid net zo goed les kan geven aan 6 vwo-leerlingen met het

profiel N&T als een leraar met een universitaire wiskundeopleiding. Dat

is niet het geval.’ ‘Leraren ook leraren laten zijn. Voor dit beroep heeft

men immers gekozen. De tendens is dat je, als je meer salaris wilt

ontvangen, er allerlei taken naast moet gaan doen (coach, et cetera).’

Samenvattend constateren we dat de door ons bevraagde starters in

het voortgezet onderwijs zowel verbeteringssuggesties ten aanzien

van de opleiding, van de school waar ze werken als van het over-

heidsbeleid doen. Met betrekking tot de opleiding tot leraar gaan de

suggesties voor verandering veelal in de richting van veel nauwere

aansluiting tussen de theorie van de opleiding en de praktijk van de

scholen. Tevens gaan de suggesties in de richting van uitbreiding van

de praktijkervaring en geleidelijker overgang van opleiding naar

baan. De suggesties die de leraren ter verbetering van de begeleiding

binnen de school voor voortgezet onderwijs aandragen, zijn gespie-

geld aan de problemen met de begeleiding zoals door de leraren

verwoord. Tevens zijn er relatief veel verbeteringssuggesties gedaan

voor verbetering van de school als arbeidsorganisatie. Met name

wordt gevraagd om maatregelen die een geleidelijker ingroeien in het

vak mogelijk maken en om maatregelen om professionalisering van
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leraren breder te trekken dan alleen de starters. Ten slotte worden

suggesties gedaan die de besluitvorming op schoolniveau overstijgen

en die met name betrekking hebben op waardering en beloning van

het vak van leraar.

3.6 Suggesties voor verbetering door starters in het basisonderwijs
‘Een vast persoon die er echt voor je is. Het liefst alle dagen dat je zelf

ook werkt.’ 

In deze paragraaf wordt beschreven welke suggesties voor verbete-

ring van de begeleiding binnen de school en voor verbetering van de

opleiding door de leraren basisonderwijs zijn genoemd.

Met betrekking tot de opleiding tot leraar basisonderwijs wordt

gevraagd om meer aandacht op de pabo voor de volgende onderwer-

pen.

– Ontwikkelen van activiteiten bij kleuters.

– Registreren van vorderingen bij kleuters.

– Leren inplannen van lesgebonden taken en overige taken.

– Klassenmanagement.

– Geven van instructie.

– Houden van orde.

– Voeren van gesprekken met ouders.

Tevens wordt gevraagd om meer stages tijdens de opleiding. Op basis

hiervan concluderen we dat de suggesties voor verandering, net als

in het voortgezet onderwijs, veelal gaan in de richting van veel

nauwere aansluiting tussen de theorie van de opleiding en de

praktijk van de scholen. ‘Ik dacht dat ik met mijn lio al behoorlijke

ervaring had. Nu het ‘echt’ is, blijk je toch nog veel te moeten leren.’ 

Ten aanzien van de verbetering van de begeleiding binnen de school

zelf wordt veelvuldig benadrukt dat het belangrijk is dat de begelei-

ding structureel is, vanaf het begin plaatsvindt en langdurig van aard

is. ‘Structurele begeleiding, in ieder geval in de eerste jaren voor de klas.

Daarbij werken aan concrete doelen om het lesgeven te verbeteren.’ Deze

structurele begeleiding zoals het doen van klassenbezoeken en het

bespreken en analyseren van video-opnames dienen een vast onder-

deel uit te maken, aldus de bevraagde leraren. ‘Klassenbezoek en

video-interactiebegeleiding, zodat je zelf ook terug kan zien hoe je voor

de klas staat en wat de uitwerking daarvan is op de kinderen.’ Verder

wordt benadrukt hoe belangrijk het is dat starters met elkaar

ervaringen uitwisselen en elkaar helpen. Daarbij zouden, naar de

mening van de geïnterviewde starters, bovendien starters van meer-
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dere scholen betrokken kunnen worden. Starters hebben er veel

behoefte aan hun hart te luchten. Door een schooloverstijgende

intervisiegroep van starters in het leven te roepen, ontstaat hier

ruimte voor zonder dat de directe collega’s van de eigen school hier

steeds mee worden belast. Dat het belangrijk gevonden wordt dat de

begeleiding breder getrokken wordt dan de eigen school, mag blijken

uit het pleidooi van diverse starters om zowel een interne begeleider

als een externe begeleider of coach te willen hebben. ‘Vanuit mijn

eigen ervaringen kan ik zeggen dat zowel een interne als externe steun

aan te raden is, wil je een goede begeleiding aan startende leraren

kunnen bieden. Op die manier kan een leraar bij diverse partijen en op

diverse niveaus zijn hart luchten en een beroep doen op steun zonder

daarbij het gevoel te hebben de collegae al te veel te storen in hun tijd en

bezigheden.’

Een groot deel van de suggesties voor verbetering betreffen ook bij

deze groep leraren verbetering van de school als arbeidsorganisatie.

Zo is meermalen gevraagd om informatie op papier over de afspraken

die op school over tal van zaken zijn gemaakt, maar bij de starters

veelal niet bekend zijn. Hierdoor hebben de starters in de toch al

moeilijke beginperiode onnodig veel ordeproblemen. Ook is de

benodigde tijd voor voorbereiding onnodig lang. Een citaat:

‘Handleiding met: schoolregels, afspraken die gemaakt zijn over

inhoudelijke zaken als rapport, omgaan met ouders, methodes et cetera

en regels voor de kinderen op het schoolplein en dergelijke. Er zijn veel

vanzelfsprekendheden op een school waar je zelf maar achter moet

komen. Het is handig als dat allemaal gewoon op papier staat.’ 

Hiermee geven de leraren aan dat de introductie in de school niet

steeds even goed is. Dit geldt niet alleen voor regels en afspraken,

maar ook voor de introductie met de collega’s. ‘Een goede introductie

in het team, zodat je iedereen goed leert kennen, is heel belangrijk.’ Het

vastleggen van informatie over het reilen en zeilen van een school en

het op orde hebben van planningen en registratie van leerling-

vorderingen is voor (incidentele) invallers helemaal van groot

belang. Eén van de betreffende starters die als invaller werkt, vroeg

dan ook uitdrukkelijk om meer zorg en aandacht voor vervangers.

‘Zoals het op orde hebben van de klassenmap, planningen, handelings-

plannen en de aanwezigheid van alle methoden en lesmaterialen.’ Ten

slotte wordt op dit punt de suggestie gedaan om starters geen al te

moeilijke klassen te geven.

Samenvattend constateren we dat de door ons bevraagde leraren

basisonderwijs zowel verbeteringssuggesties doen ten aanzien van de
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opleiding als de school waar ze werken. Met betrekking tot de pabo

valt op dat er kennelijk behoefte is aan meer aandacht voor basale

leraarsvaardigheden, zoals klassenmanagement en het geven van

instructie. Ook wordt gevraagd om meer praktijkervaring tijdens de

opleiding. Binnen de school waar men als starter werkt, wordt vooral

de wens geuit structureel en langdurig begeleid te willen worden op

de werkvloer gericht op verbetering van het lesgeven. Tevens wordt

aandacht gevraagd voor de problemen van leraren die als vervanger

werken, omdat dit voor een redelijk percentage van de starters de

positie is van waaruit zij hun loopbaan beginnen. 

3.7 Vernieuwende scholen 
‘Je kunt nog zoveel stages hebben gedaan, het vak leer je pas in de prak-

tijk.’ 

Zoals eerder aangegeven wordt op dit moment in het overheidsbeleid

een viertal thema’s benoemd. Hiervan wordt dat wanneer scholen

hieraan werken een kwaliteitsimpuls aan het onderwijs wordt

gegeven waar ook startende leraren van profiteren: het invoeren van

integraal personeelsbeleid, het opleiden in de school, de koppeling

van opleiden in de school aan onderwijsvernieuwing en het doen van

onderzoek in de school en de introductie van zelfsturende teams.

Om in beeld te brengen of het als school werken aan een kwaliteits-

impuls in positieve zin doorwerkt op de problemen van starters en

op de waardering van starters voor de begeleiding, zijn zowel in het

voortgezet onderwijs als in het basisonderwijs vier van deze vernieu-

wende scholen bezocht. 

In deze paragraaf wordt verslag gedaan van de bevindingen. Eerst

wordt beschreven op welke wijze startende leraren binnen deze

vernieuwende scholen worden begeleid en hoe zij deze begeleiding

waarderen. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de problemen die

de starters op deze scholen ervaren. Ten slotte gaan we na of de

problemen bij aanvang van de loopbaan voor deze groep starters

anders ligt in vergelijking tot de eerder in dit rapport gepresenteerde

bevindingen. Van elk van de acht vernieuwende scholen is in de

bijlage een wat uitvoeriger beschrijving opgenomen.

3.7.1 Begeleiding op vernieuwende scholen

Integraal personeelsbeleid (IPB)

In de School of Education (voortgezet onderwijs) wordt in een door-

gaande ontwikkelingslijn opgeleid in nauwe relatie met het IPB
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(competentiemanagement) van de vier deelnemende scholen. De

mogelijkheid bestaat om zich te ontwikkelen tot excellent leraar. De

opleiders zijn afkomstig uit zowel de opleidingsinstituten als de

scholen, al naargelang de vereiste en beschikbare kwaliteiten. Er is

een aanbod aan leertrajecten gericht op de startbekwaamheid van

leraren, het ontwikkelen van competenties op basis van het persoon-

lijk ontwikkelingsplan (POP) en in relatie tot de ontwikkeling van

de instelling waar iemand werkt, en de ontwikkeling van competen-

ties passend bij specifieke (nieuwe) functies binnen de instelling,

dus op basis van de wensen van de instelling (instellingsbeleid).

Er worden diverse begeleidingsfuncties onderscheiden: een coach,

een schoolopleider en een tutor. De coach is een daartoe opgeleide

(collega-)leraar op de school, de ‘dagelijkse’ begeleider. De school-

opleider is een daartoe opgeleide leraar op de school, die meer in

algemene zin het leerproces en de voortgang bewaakt en activiteiten

organiseert en coördineert die dit proces ondersteunen, zoals inter-

visiebijeenkomsten. De tutor is een docent van de lerarenopleiding

die primair de kwaliteit van het leerproces bewaakt, met name als het

gaat om lio’s. Daarnaast kan hij/zij inhoudelijke ondersteuning

leveren. Bij de professionalisering van startende leraren spelen met

name de coach en de schoolopleiders een rol. Aan het begin van het

schooljaar worden de starters wegwijs gemaakt in de school. Daarna

vindt vier maal per jaar een netwerkbijeenkomst van startende leraren

plaats, waarin starters van de vier bij dit project aangesloten scholen

bijeenkomen. Hier komen zaken aan de orde als leerervaringen en

problemen. In overleg met de coach wordt een individueel leer- en

begeleidingstraject vastgesteld. Cursussen, klassenbezoeken en

gesprekken met collega’s kunnen hier deel van uitmaken. 

Ook in het basisonderwijs is een school bezocht, die consequent aan

de professionalisering van het team werkt als onderdeel van integraal

personeelsbeleid. Voor de begeleiding van nieuwe leraren is een

begeleidingsplan opgesteld. Dit begint bij gerichte introductieactivi-

teiten om het ‘in- en aanpassingsproces van de nieuwkomer’ te

bevorderen. De directeur heeft hiervoor een ‘checklist’, waarop alle

bespreekpunten en acties staan met betrekking tot het inwerken en

begeleiden van nieuwe leraren. Vóór aanvang van het nieuwe school-

jaar of de ingangsdatum van de benoeming krijgt de nieuwe leraar

van de directie informatie over onder andere de schoolgids, het

schoolplan, het zorgplan, de taaklijst, de afsprakenlijst, relevante

roosters, leerlingenlijsten, de onderwijsmap, groepsmap, zorgmap,

personeelslijst, bij- en nascholingsmogelijkheden, een postvak en het
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traject van begeleiding. De directie heeft met de beginnende leraren

bij aanvang van de werkzaamheden een startbijeenkomst om ze

wegwijs te maken binnen de organisatie. Daarbij wordt aandacht

besteed aan sociale integratie in de school. Dit wordt bijvoorbeeld

gedaan door het bevorderen van informele contacten met collega’s,

uitvoerig tijd te besteden aan voorstellen van de nieuwkomer aan het

team en het in contact brengen van de nieuwkomer met relevante

geledingen en externe contacten van de school. 

Het tweede element van het begeleidingsplan vormt de coaching in

het eerste jaar door een ervaren collega-leraar. Dit is bij voorkeur de

parallelleraar, de bouwcoördinator of de collega waarmee een

duobaan wordt aangegaan. Tijdens het regelmatige overleg kunnen

functioneren en lesvoorbereiding worden besproken. Indien nodig

krijgt de mentor de gelegenheid om klassenbezoek te doen. De

geplande ouderinformatieavond wordt vooraf met de mentor bespro-

ken en georganiseerd. De ouderavond (10 minutengesprek) wordt

vooraf met de coach doorgesproken en achteraf geëvalueerd. Tijdens

het functioneringsgesprek worden afspraken gemaakt over eventuele

voortgezette coaching. De coach kan gebruikmaken van de map

‘Klaar voor de start’ van de AVS die op school aanwezig is. Volgens

het taakbeleid is twintig uur beschikbaar voor de begeleiding van de

startende leraar. Het is aan de coach om ook op de ‘kleine dingen’ te

letten om ervoor te zorgen dat de nieuwe leraar zo snel mogelijk

ingeburgerd raakt. Enkele voorbeelden zijn: de naam van de nieuwe

leraar op het groepsplan, uitnodigingen naar nieuwe leerlingen,

uitnodigingen 10 minutengesprekken, mededelingen in het school-

informatieblad, een eigen sleutel, de naam op een nieuwe personeels-

lijst, ontvangen van het intern infobulletin, betrekken bij bijzondere

activiteiten, de inrichting van het klaslokaal en een eigen postvak. 

Het derde element van de begeleiding van starters betreft het maken

van afspraken over de overige taken, naast het eigenlijke lesgeven.

Bijvoorbeeld het bijwonen van de teamvergadering, bouwvergade-

ring, bijzondere bijeenkomsten en werkgroepvergaderingen. In het

begin ligt het accent vooral op de lesgevende taken en de directe

voorbereiding daarvan. Afspraken over schooltaken kunnen zowel

door de coach als door de directie worden gemaakt.

Opleiden in de school

In de opleidingsschool (voortgezet onderwijs) is de afgelopen jaren

een aantal jonge en wat oudere leraren in een duaal traject opgeleid

tot gediplomeerd beginnend leraar. De meeste van deze leraren zijn
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aan deze school verbonden gebleven en nemen deel aan een nog

steeds vrij intensief coachingstraject. De school kiest ervoor in het

kader van integraal personeelsbeleid systematisch te werken aan

competentieontwikkeling van de medewerkers, vanuit de ontwikke-

lingsperspectieven van de school. Hierbij wordt zowel het aanko-

mende onderwijspersoneel als het nieuwe en het zittende personeel

betrokken. Startende leraren op de school worden door een begelei-

der op school (BOS) en een sectiecoach opgevangen. Aan het begin

van het schooljaar wordt een startersbijeenkomst gehouden.

Vervolgens worden in de loop van het schooljaar lesbezoeken en

intervisiebijeenkomsten georganiseerd.

Op de opleidingsschool voor leraar basisonderwijs stelt de coach,

meestal de intern begeleider, een plan van aanpak voor de begelei-

ding van startende leraren op. Hierbij staan de leraar en de visie van

de school centraal. Aan de hand van dit plan worden op jaarbasis

acht klassenbezoeken afgelegd. De video wordt daarbij als middel

ingezet door de intern begeleiders, die de SVIB-opleiding (School

Video Interactie Begeleiding) hebben gedaan. Deze beelden kijken de

leraar en de coach samen terug. De leraar benoemt daarbij zijn/haar

werk- en aandachtspunten voor de komende periode. Hiervan wordt

door de coach een verslag gemaakt.

Onderwijsvernieuwing en opleiden in de school

Op de school voor voortgezet onderwijs die opleiden in de school aan

het invoeren van onderwijsvernieuwing koppelt, krijgen beginnende

leraren aan het begin van het schooljaar informatie over de werkwijze

op school, de regels en overige relevante zaken. Afhankelijk van het

aantal startende leraren worden groeps- of individuele begeleidings-

trajecten opgesteld, waarbij een coach wordt toegewezen. In groeps-

bijeenkomsten is ruimte voor intervisie, maar worden ook thema’s,

met name op het gebied van groepsprocessen, aan de orde gesteld.

Leraren hebben zelf inspraak in thema’s en er worden van buitenaf

mensen gevraagd om een bijeenkomst in te vullen. De coach legt ook

klassenbezoeken af en geeft feedback aan de startende leraar.

Vakinhoudelijk zijn de starters aangewezen op sectiegenoten waaraan

ze hulp kunnen vragen. De wijze van begeleiding en opvang hangt af

van diens collegialiteit. Een jaar geleden is men begonnen met weder-

zijdse klassenbezoeken, waarbij starters bij elkaar lessen bijwonen en

nabespreken. Aan de hand van een zelfevaluatieformulier bespreekt

de coach tussentijds met startende leraren hoe zij de start en begelei-

ding op school hebben ervaren en waar ze tegenaan liepen. Dit wordt

tevens naar het management teruggekoppeld. 
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Op de vernieuwende basisschool wordt ernaar gestreefd alle kinderen

inclusief onderwijs te bieden. De onderwijsbehoeften van kinderen

vormen het uitgangspunt van het onderwijs, gekoppeld aan thema’s

die betekenisvol zijn voor kinderen. Andere belangrijke kenmerken

van het onderwijs zijn: samenwerkend leren, heterogeen groeperen,

team-teaching, sociale cohesie, effectief onderwijs, integraal aanbod

van nul tot twaalf jaar en werken met portfolio’s. 

Binnen het schoolbestuur zijn competenties opgesteld, waaraan de

leraren van de scholen binnen het bestuur moeten voldoen. Elke

school binnen het bestuur kan deze competenties deels school-

specifiek invullen. Bij de aanname van nieuwe leraren, maar ook bij

de coaching en begeleiding van ‘zittende’ leraren wordt uitgegaan

van deze competenties. Binnen iedere competentie worden drie

niveaus onderscheiden, afhankelijk van de ervaring van de leraar. 

Alle medewerkers worden zo veel mogelijk betrokken bij vernieu-

wingen, variërend van stagiaires, onderwijsassistenten en leraren tot

soms zelfs ouders. 

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) speelt een grote rol bij

de begeleiding van leraren op hun competenties en de praktische

invulling van het schoolconcept. De directeur heeft een SVIB-

opleiding gevolgd en heeft daar al enkele jaren ervaring mee door

haar werk op een andere basisschool als basisschoolcoach en intern

begeleider. Leraren krijgen wekelijks klassenbezoeken om lijn te

krijgen in de school, hen bewust te maken van hun (leraars)gedrag

en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. De klassenbezoeken

en bijbehorende begeleidingsgesprekken worden meteen gekoppeld

aan functioneringsgesprekken van het personeel. 

Zelfsturende teams

Op de school die met zelfsturende teams werkt, zijn de afgelopen

drie jaar per jaar ongeveer twintig nieuwe leraren ingestroomd. De

school is kleinschalig georganiseerd. Elke afdeling werkt met kern-

teams van mentoren en leraren, die het merendeel van hun lessen op

een bepaalde afdeling geven. Ieder kernteam heeft een eigen kern-

teamleiding. Zo leren leerlingen (en hun ouders) en leraren elkaar

snel en goed kennen. Dit heeft een positieve invloed op het onder-

wijs en de begeleiding, doordat de communicatielijnen kort zijn.

Bovendien draagt de kleinschalige organisatie bij aan een ontspannen

sfeer waarin men elkaar kan aanspreken.
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De werkwijze bij de begeleiding van beginnende leraren is als volgt.

Een coördinator van de school wordt als leraartrainer ingezet bij de

introductieweek voor nieuw personeel en stagiaires, zoals deze wordt

georganiseerd door de eerstegraadslerarenopleiding. De startende

leraren op school komen na de startweek op maandelijkse basis

samen in netwerkbijeenkomsten, waarin op systematische wijze de

beroepscomponent van het leraarschap wordt getraind. Ook hebben

startende leraren een individuele coach, die in de eerste zes weken

van zeer nabij de ontwikkelingen volgt en vervolgens meer op

afstand begeleidt. De startende leraren werken aan hun ontwikkeling

met behulp van een zelfevaluatieformulier voor startcompetenties en

het schrijven van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), in samen-

spraak met hun coach, dat zij vervolgens omzetten in leertaken. De

‘vragenlijst interactief leraarsgedrag’ wordt door startende leraren

ingezet om hun manier van omgaan met leerlingen te evalueren. 

Ten slotte is een basisschool bezocht, die het onderwijs heeft georga-

niseerd in clusters, een zogenoemde school met Team Onderwijs op

Maat (TOM-school). De school heeft vier clusters, te weten cluster

1/2, cluster 3/4, cluster 5/6 en cluster 7/8. Ieder cluster omvat drie of

vier heterogene groepen. De clusters 1/2 en 3/4 vormen samen de

onderbouw. De clusters 5/6 en 7/8 vormen samen de bovenbouw.

Een cluster bestaat uit een mix van senior- en juniorleraren en

stagiaires. Daarnaast zijn enkele lio’s, een professionele klassen-

ondersteuner (in de bovenbouw groepen 5 t/m 8) en de IB-er gedeel-

telijk in de onderbouw (cluster 3/4) ingezet. Tevens beschikt de

school over een klassenassistent, die in de clusters 1/2, 3/4 en 5/6

werkt. Wekelijks vindt er per cluster overleg plaats, waarin zowel de

onderwijsinhoud als bespreking van leerlingen en reflectie op elkaars

competenties aan de orde komt. Ieder cluster heeft een eigen voor-

zitter en secretaris. De secretaris stelt een besluitenlijst op van het

clusteroverleg. Clustergestuurd werken betekent volgens de directeur

‘niet alleen beter overleg met betrekking tot normale zaken rondom

klassenmanagement, zoals planning, registratie en leerlingbesprekingen,

maar vooral ook het met elkaar ontwikkelen van het nieuwe leren,

reflexief bezig zijn en elkaar feedback geven’. 

Startende leraren worden op verschillende manieren begeleid binnen

de school. Binnen het cluster heeft de startende leraar verschillende

aanspreekpunten om raad te vragen, doordat een cluster bestaat uit

een mix van senior- en juniorleraren en stagiaires. De directeur en

clusterleider houden POP-gesprekken met leraren, waarbij 360

graden feedback wordt gebruikt. Dat wil zeggen dat om tot een
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oordeel te komen allerlei informanten (leerlingen, ouders, stagiaires,

collega’s) worden geraadpleegd. De clusterleider consulteert in de

groep en in clusterbesprekingen. Het werken in het cluster bevordert

dat de begeleiding vrijwel dagelijks tot uiting komt in contacten met

de andere collega’s binnen zo’n clusterteam. 

3.7.2 Waardering voor de begeleiding

Het werken met individuele leertrajecten wordt op de School of

Education positief gewaardeerd. Leraren vinden het prettig om zich

echt te richten op hun eigen leerdoelen en leervragen en daarbij hulp

te krijgen. Ook op de basisschool die consequent aan de professiona-

lisering van het team in het kader van integraal personeelsbeleid

werkt, vonden de leraren hun start prima.

De bevindingen van de geïnterviewde startende leraren in het

voortgezet onderwijs op de school die met zelfsturende teams

werkt en de school die het opleiden in de school aan onderwijs-

vernieuwing koppelt, komen hiermee grotendeels overeen. De

wekelijkse coaching wordt door de leraren als nuttig ervaren.

Startende leraren krijgen aanwijzingen en hulp van een ervaren

leraar naar aanleiding van klassenbezoeken. Ook eigen vragen,

leerdoelen en bijbehorende plannen worden op- en bijgesteld.

Sommige leraren voelen zich door deze coaching soms te veel op de

vingers gekeken. Ze vinden het ook belangrijk om hun eigen gang te

gaan en zelf te leren problemen op te lossen.

Bijzonder tevreden zijn de starters van de school die met zelfstu-

rende teams werkt over de introductiedagen voor aanvang van het

schooljaar. Daardoor zijn ze goed op de hoogte van onder andere de

werkwijze en regels op school. Ondanks het feit dat op de school die

aan onderwijsvernieuwing werkt de opgestelde kijkwijzers voor het

doen van wederzijds klassenbezoek door beginnende leraren niet

bleken te functioneren, werd het doen van wederzijds klassenbezoek

erg gewaardeerd. De leraren vonden het zinvol om bij elkaar te

kijken, zaken te herkennen en te ervaren dat anderen tegen

(dezelfde) problemen aanlopen. In het basisonderwijs geven de star-

ters van de school die in clusters werkt aan, dat zij bij de start steun

hebben gehad van het werken in clusters. Hierdoor was sprake van

een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerlingen en waren

er regelmatig overlegmomenten. Op de school die aan inclusief

onderwijs werkt en daar alle leraren bij betrekt, wordt eveneens

gesproken van ‘een goede start’.
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Op de opleidingsschool in het voortgezet onderwijs geven startende

leraren aan, dat de intervisiebijeenkomsten te onregelmatig plaats-

vinden en matig voorbereid zijn. De sectiecoach wordt gezien als een

steun in de rug en een vraagbaak voor het vakgebied. In de oplei-

dingsschool in het basisonderwijs spreken de leraren een positieve

waardering uit voor hun begeleiding bij de start.

3.7.3 Problemen van starters op vernieuwende scholen in het voortgezet

onderwijs

Primair proces

Op de School of Education geven diverse startende leraren aan

vooral tegen organisatorische zaken aan te lopen. Bijvoorbeeld waar

ze zaken kunnen vinden, wie waarvoor verantwoordelijk is, et

cetera. Het informatiepakket met belangrijke gegevens over de gang

van zaken in de school die startende leraren voor aanvang van het

schooljaar ontvangen, voldoet daarbij onvoldoende. 

Op alle vier betrokken scholen geven starters aan problemen te

hebben ervaren op didactisch gebied wat betreft het op een goede

manier opbouwen en overbrengen van leerstof. Het gaat om

problemen bij het inplannen en selecteren van de leerstof, de keuze

van geschikte werkvormen en het beoordelen en terugkoppelen van

toetsresultaten. De beperkte beschikbaarheid van methodes en les-

materialen heeft daar een negatieve invloed op. Een veelvoorkomend

probleem waar leraren tegenaan lopen, is het vaststellen van en

inspelen op de verschillende niveaus van leerlingen. De grote niveau-

verschillen maken het voor een leraar lastig om bijvoorbeeld een

omschakeling te maken van een vmbo- naar een vwo-klas. Dit

gebrek aan kennis en ervaring geeft problemen bij het aanbieden en

opbouwen van de leerstof. Ook bij het maken van toetsen geeft dat

problemen; leerlingen worden te hoog of te laag ingeschat. In de

handleidingen bij de methoden worden daar ook zeer weinig

aanwijzingen voor gegeven.

Op de opleiding is de aandacht voor de vakdidactiek onderbelicht.

De kloof tussen de praktijk en de opleiding wordt diverse malen

genoemd. Stages zijn niet te vergelijken met de ‘echte praktijk’,

omdat er dan een leraar bijzit waarop leerlingen reageren. Op de

opleiding gaat men uit van een ideale situatie, waarbij je als leraar

dus vooral inhoudelijk met je vakgebied bezig bent. 
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Arbeidsorganisatie

Ook het ontbreken van werkruimte, de constante wisseling van les-

lokalen en grote groepen werken volgens de leraren belemmerend

voor hun functioneren. Contacten met leerlingen, ouders en collega’s

verlopen niet altijd naar wens. In oudergesprekken is soms moei-

zaam tot overeenstemming te komen met ouders omtrent het gedrag,

de leerresultaten en de aanpak van leerlingen. Dit verklaren de

leraren mede door de diversiteit aan achtergronden bij leerlingen.

Wat betreft het contact met leerlingen heerst bij diverse startende

leraren een gevoel van onveiligheid. Ook geven bepaalde leraren aan

met ordeproblemen te kampen. 

Veel leraren geven aan dat ze een vrij autonome positie als leraar

hebben. Ze vinden het prettig om zelfstandig te werken, maar missen

daarbij aanvullende samenwerking en uitwisseling met collega’s.

Achteraf blijken er dikwijls toetsen aanwezig te zijn op school,

terwijl startende leraren hiervan niet op de hoogte waren. Dit hangt

grotendeels samen met de grote autonomie en individualiteit van

leraren. Twee leraren die voorheen buiten het onderwijs werkzaam

waren, geven aan dat ze erg moesten wennen aan de individualiteit

in het onderwijs. Leraren ervaren weinig mogelijkheden tot overleg,

uitwisseling en samenwerking met collega’s. Vaak gebeurt dit tussen-

door en vrij informeel. Collega’s zijn wel bereid om te helpen als de

startende leraar daar zelf om vraagt. Het wordt als erg jammer

ervaren, dat ervaren leraren hun expertise zo weinig met anderen

delen. De taakverdeling binnen de school, de behoudendheid van

bepaalde leraren en de ontkenning van startproblemen werken dit

ook tegen. Ervaren leraren blijken wel bereid te zijn om hulp te

bieden als startende leraren daar zelf om vragen. De houding van

bepaalde leraren dat zij zichzelf beter vinden, belemmeren het

contact en de mate waarin startende leraren hulp (durven) vragen.

Deze mening geldt niet voor alle starters op de vernieuwende

scholen. Sommige starters ervaren de samenwerking met andere

(ervaren) collega’s over het algemeen als positief.

In de netwerken voor startende leraren wordt wel voldoende gele-

genheid gegeven om ervaringen uit te wisselen door middel van

intervisie. De thema’s die aan bod komen, zijn vooral pedagogisch

gericht en niet onderwijsinhoudelijk en onderwijskundig. Leraren

blijken juist op onderwijsinhoudelijk vlak behoefte te hebben aan

hulp, gezien de problemen die ze ervaren bij het inplannen, opzetten

en opbouwen van lessen en het aanpassen van het lesgeven aan het

niveau van de leerlingen. De vaak slechte beschikbaarheid van les-
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materialen en methodes en de beperkte didactische aanwijzingen in

de handleidingen werkten daarbij belemmerend. 

3.7.4 Problemen van starters op vernieuwende scholen in het basisonderwijs

Primair proces

Het voorbereiden van lessen kost ook voor de meeste leraren van de

vernieuwende scholen in de eerste periode veel tijd. De hiervoor

genoemde redenen houden sterk verband met de specifieke aanpak

binnen de groep vernieuwende scholen. Op de IPB-school worden

redenen genoemd die ook vanuit de andere scholen bekend zijn: het

moeten inlezen en inwerken in de methode en een tekort aan kennis,

met name over het onderwijs aan kleuters. ‘In de opleiding is te weinig

aandacht besteed aan de specifieke werkwijze, materialen en invulling

van activiteiten bij kleuters. Hierdoor heb ik moeite bij het voorbereiden

en uitvoeren van (bepaalde) lessen en activiteiten.’ Bij de school die aan

vernieuwing van het onderwijs werkt, wordt het feit dat er niet met

methoden gewerkt wordt als reden genoemd waarom voorbereiding

veel tijd kost. Een leerkracht van deze school legt uit dat het nog wel

eens zoeken is om met behulp van het logboekformulier de dag te

evalueren en het vervolgaanbod in te plannen. Het is daarbij ‘belang-

rijk om de leerlijnen goed in beeld te hebben. Hier kan ik mij nog verder

in ontwikkelen’, aldus dezelfde leerkracht.

Bij de uitvoering van de lessen worden problemen genoemd met het

zicht houden op de gehele groep, het houden van orde, klassen-

management en het omgaan met verschillen tussen leerlingen. ‘Ik heb

onvoldoende zicht op en kennis van hoe het onderwijs te organiseren

wanneer de verschillen tussen de leerlingen groot zijn.’ Het klassen-

management bij grote niveauverschillen vindt zij dan ook moeilijk.

Tevens geven enkele leraren aan dat zij soms niet zeker weten of

hetgeen zij aanbieden als leerstof voldoende is om de kerndoelen te

behalen. ‘We zijn nog steeds op zoek naar de geschiktste organisatie-

vorm binnen de klas, waardoor ik toch een goede bijdrage kan leveren.

Door de manier waarop we werken, kunnen we tussentijds het aanbod

aanpassen aan de behoeftes en interesses van de kinderen wat ik als erg

positief ervaar. De kinderen zijn enorm gemotiveerd, waardoor je zelf

ook super gemotiveerd bent.’ 

De bij voorbereiding en uitvoering van het onderwijs genoemde pro-

blemen gelden niet voor de leerkrachten van de TOM-school. Dit is

volgens de leraren te danken aan het werken in clusters, waarbij veel

zaken gezamenlijk worden besproken en voorbereid. 
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Verscheidene leraren hebben problemen ervaren bij het overzicht

houden op het leerproces, het werk van de leerlingen en het terug-

koppelen van gemaakte opdrachten en toetsresultaten naar leer-

lingen. Een leerkracht geeft aan dat er volgens haar soms te weinig

tijd is om toetsresultaten te evalueren en stil te staan bij hiaten. Dit

komt volgens haar doordat er snel door de stof wordt gegaan, er veel

kinderen zijn en leerkrachten niet altijd de tijd hebben om deze

kinderen extra aandacht te geven. Het moeilijkst worden controle

en evaluatie van opdrachten en toetsresultaten bij ‘zorgleerlingen’

ervaren. 

Arbeidsorganisatie 

Vrijwel alle leraren merken op dat er onvoldoende ruimte is om te

overleggen en gesprekken te voeren. Ook het werken in hoeken of in

kleine groepjes is erg lastig door ruimtegebrek. De meeste leraren

hebben weinig problemen ervaren met de structuur van de school.

Hetzelfde geldt voor de communicatie binnen de school. Enkele

leraren geven wel aan het lastig te vinden om aansluiting te vinden

bij collega’s door de grootte van de school. ‘Ik wist daardoor niet altijd

welke functie iemand vervulde en in welke groep.’ De starters op de

TOM-school ervaren de structuur op school, waarbij in units wordt

gewerkt als positief. Deze leraren geven aan dat ze met praktische

vragen snel terechtkunnen bij collega’s uit dezelfde unit. Wel ervaart

één leerkracht het als negatief dat door het werken in units de

afstand tussen leraren en schoolleiding groter is. Bij groepsover-

stijgende problemen is het volgens haar moeilijk om hierover met

de schoolleiding te kunnen praten. Ten aanzien van de cultuur

binnen de school merken verscheidene leraren op dat er niet altijd

begrip was van collega’s voor starters, omdat bepaalde zaken voor

hen vanzelfsprekend zijn. ‘Sommige collega’s accepteren mijn start-

problemen niet. Wellicht zijn ze zich daarvan niet bewust, omdat ze

zelf al jaren in het vak zitten.’ Ook merken enkele leraren op dat er

soms te veel van een starter wordt verwacht.

Beide leerkrachten hebben geen problemen ervaren wat betreft de

veiligheid op school. 

Externe omgeving 

Verscheidene starters geven aan dat zij als jonge, onervaren leraren

gesprekken met ouders spannend vinden. Ook hebben de meeste

leraren wel ervaren, dat ouders in eerste instantie meer vertrouwen

leken te hebben in meer ervaren leerkrachten. Op het gebied van

maatschappelijke mogelijkheden en status van het beroep melden de

leraren geen problemen.
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3.7.5 Vergelijking met het algemene beeld

Wanneer we de informatie over problemen die beginnende leraren

tegenkomen op willekeurige scholen vergelijken met de problemen

waar starters op de geselecteerde scholen tegenaan lopen, springt

vooral de grote overeenkomst in het oog. Ten aanzien van het

primair proces melden beide groepen starters, zowel in het voort-

gezet onderwijs als in het basisonderwijs, problemen met het houden

van orde, het maken van lessen die een goede didactische opbouw

kennen, het inschatten van en het omgaan met verschillen tussen de

leerlingen en het ontbreken van materialen. Ook ten aanzien van de

organisatie worden identieke problemen genoemd: het niet beschik-

ken over een eigen lokaal (alleen in het voortgezet onderwijs) en het

aanlopen tegen allerlei organisatorische zaken waar de starter in

onvoldoende mate van op de hoogte is en die de uitvoering van het

lesgeven bemoeilijken. Een uitzondering op dit laatste punt vormt de

school voor voortgezet onderwijs waar met een introductieweek

wordt gewerkt. 

De cultuur op de geselecteerde scholen is opener en de samen-

werking en communicatie tussen leraren onderling en leraren en

schoolleiding verloopt beter en plezieriger dan op een gemiddelde

school. Toch wordt ook op de geselecteerde scholen voor voortgezet

onderwijs door de starters melding gemaakt van een cultuur waarin

de collega’s grote autonomie hebben, zich individualistisch opstellen

en uit zichzelf niet erg geneigd zijn hun ervaringen te delen. Er

hangt veel af van het eigen initiatief van de starter of er daad-

werkelijk ondersteuning wordt geboden. Ook in het basisonderwijs

wordt door starters melding gemaakt van situaties, waarin weinig

begrip is voor de problemen van starters. 

Ook valt bij deze starters dezelfde kritiek naar de opleidingen te

beluisteren. De afstand tussen de theorie op de opleiding en de prak-

tijk wordt door de starters in het voortgezet onderwijs als heel groot

ervaren. Bovendien signaleren ook deze starters, dat de opleidingen

in hoge mate tekortschieten waar het de didactiek betreft. Ten slotte

geven ook de starters op de vier vernieuwende basisscholen aan, dat

je het vak van leraar vooral in de praktijk moet leren. ‘Je kunt nog

zoveel stages hebben gedaan, het vak leer je pas in de praktijk.’
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3.8 Samenvatting en conclusies

Begeleiding

Uit het onderhavige onderzoek blijkt dat in de praktijk een kleine

negentig procent van de startende leraren in het voortgezet onder-

wijs op de een of andere wijze begeleiding heeft ontvangen als begin-

nend leraar. In ongeveer de helft van de gevallen was sprake van een

min of meer gestructureerd begeleidingsaanbod, dat verspreid was

over meerdere jaren. Meestal worden twee begeleiders toegewezen:

een mentor uit de vaksectie en een vertrouwensmentor. Veertig

procent van de leraren is ontevreden over de begeleiding. Structureel

tijd voor begeleiding, lesbezoeken door een mentor die op dezelfde

afdeling werkt en loskoppeling van begeleiding en beoordeling zijn

bepalend voor de tevredenheid van leraren. Het meest tevreden over

de begeleiding zijn de leraren voor wie in het tweede jaar intervisie

tussen startende leraren was georganiseerd.

In het basisonderwijs wordt ruim zeventig procent van de starters

begeleid. Zestig procent hiervan volgt een inwerkprogramma. De

overige veertig procent heeft binnen de school een persoon als

aanspreekpunt toegewezen gekregen bij wie zij terecht kunnen voor

vragen en hulp. Het meest tevreden zijn de leraren die feedback

krijgen op basis van lesobservatie. Ruim twintig procent van de

bevraagde starters is ontevreden over de begeleiding. Dit is met name

het geval wanneer het initiatief daarvoor (vrijwel) uitsluitend bij de

starter ligt. Ten slotte valt op dat met name de starters die hun loop-

baan als invaller beginnen vrijwel geen begeleiding krijgen. 

Suggesties voor verbetering

De bevraagde starters uit het voortgezet onderwijs doen zowel verbe-

teringssuggesties voor de opleiding, de school waar ze werken als

voor het overheidsbeleid. Met betrekking tot de opleiding tot leraar

gaan de suggesties voor verandering veelal in de richting van veel

nauwere aansluiting tussen de theorie van de opleiding en de prak-

tijk van de scholen. Tevens gaan de suggesties in de richting van

uitbreiding van de praktijkervaring en geleidelijker overgang van

opleiding naar baan. De suggesties die de leraren ter verbetering van

de begeleiding binnen de school voor voortgezet onderwijs aandra-

gen, zijn gespiegeld aan de problemen met de begeleiding zoals door

de leraren verwoord. Tevens zijn er relatief veel verbeteringssugges-

ties gedaan voor verbetering van de school als arbeidsorganisatie.

Met name wordt gevraagd om maatregelen die een geleidelijker

ingroeien in het vak mogelijk maken en om maatregelen om professi-
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onalisering van leraren breder te trekken dan alleen de starters. Ten

slotte worden suggesties gedaan die de besluitvorming op school-

niveau overstijgen en die met name betrekking hebben op waarde-

ring en beloning van het vak van leraar.

De door ons bevraagde starters uit het basisonderwijs doen zowel

verbeteringssuggesties ten aanzien van de opleiding als de school

waar ze werken. Met betrekking tot de pabo valt op dat er kennelijk

behoefte is aan meer aandacht voor basale leraarsvaardigheden, zoals

klassenmanagement en het geven van instructie. Ook wordt gevraagd

om meer praktijkervaring tijdens de opleiding. Binnen de school

waar men als starter werkt, wordt vooral de wens geuit structureel

en langdurig begeleid te willen worden op de werkvloer gericht op

verbetering van het lesgeven. Tevens wordt aandacht gevraagd voor

de problemen van leraren die als vervanger werken, omdat dit voor

een redelijk percentage van de starters de positie is van waaruit zij

hun loopbaan beginnen. 

Problemen van starters op vernieuwende scholen

In het overheidsbeleid worden vier thema’s benoemd, waarvan wordt

verwacht dat wanneer scholen hieraan werken een kwaliteitsimpuls

aan het onderwijs wordt gegeven waar ook beginnende leraren van

profiteren: invoeren van integraal personeelsbeleid, opleiden in de

school, koppeling van opleiden in de school aan onderwijsvernieu-

wing en het doen van onderzoek in de school en de introductie van

zelfsturende teams. Om in beeld te brengen of het als school werken

aan een kwaliteitsimpuls in positieve zin op de problemen van

starters doorwerkt, zijn zowel in het voortgezet onderwijs als in het

basisonderwijs vier van deze vernieuwende scholen bezocht. 

Problemen van starters op vernieuwende scholen in het voortgezet

onderwijs

Ten aanzien van het primair proces worden door alle leraren uit het

voortgezet onderwijs problemen genoemd, die betrekking hebben

op de voorbereiding en de uitvoering van de lessen. Het gaat daarbij

met name om het plannen en selecteren van leerstof om tot een

goede opbouw in de lessen te komen en het overbrengen van de

leerstof. Het motiveren van de leerlingen en het rekening houden

met verschillen tussen de leerlingen wordt veelvuldig genoemd.

Hetzelfde geldt voor de keuze van geschikte werkvormen, het

maken van toetsen, het terugkoppelen van toetsresultaten en de

beperkte beschikbaarheid van methodes en materialen.
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Ten aanzien van het functioneren van de school als arbeidsorganisatie

vormt het wegwijs raken in de school en het zicht krijgen op de

gehanteerde regels een probleem. Dit geldt ook voor het ontbreken

van werkruimte en het constant moeten wisselen van leslokalen.

De meningen over de cultuur van de school lopen uiteen van zeer

positief tot zeer negatief. De starters hebben veel behoefte aan hulp

van een ervaren collega op het vakinhoudelijk en didactische vlak.

Deze aspecten zijn in de opleiding onderbelicht. Het echte lesgeven

begint ook volgens deze starters pas in de praktijk. Om je daar te

handhaven, moet je veel initiatief nemen, vragen stellen en open-

staan voor adviezen van (ervaren) leraren. 

Problemen van starters op vernieuwende scholen in het basis-

onderwijs 

Ten aanzien van het primair proces blijkt het voorbereiden van lessen

ook voor de meeste leraren van de vernieuwende scholen in de

eerste periode veel tijd te kosten. 

De bij voorbereiding en uitvoering van het onderwijs genoemde

problemen gelden niet voor de leerkrachten van de TOM-school,

omdat hier wordt gewerkt in clusters waarin veel zaken gezamenlijk

worden besproken en voorbereid. Verder wordt het houden van

overzicht over het leerproces en het werk van de leerlingen evenals

het terugkoppelen van gemaakte opdrachten en toetsresultaten naar

leerlingen als probleem genoemd.

Ruimtegebrek in de scholen vormt een probleem. Vrijwel alle

leraren merken op, dat er onvoldoende ruimte is om te overleggen

en gesprekken te voeren. Ook het werken in hoeken of in kleine

groepjes is erg lastig door ruimtegebrek. De meeste leraren hebben

weinig problemen ervaren met de structuur van de school. Hetzelfde

geldt voor de communicatie binnen de school. Ten slotte vertoont

de mening over het contact met ervaren collega’s in de school ook

op de vernieuwende basisscholen een sterk wisselend beeld. 

Met name het contact met ouders wordt gezien als een lastige opgave.

Vergelijking gemiddelde scholen en vernieuwende scholen

Wanneer we de informatie over problemen die beginnende leraren

tegenkomen op willekeurige scholen vergelijken met de problemen

waar starters op de geselecteerde scholen tegenaan lopen, springt als

het gaat om problemen met het lesgeven zelf vooral de grote over-

eenkomst in het oog. Ten aanzien van de kwaliteit van de school als
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arbeidsorganisatie zijn er ook weinig verschillen waarneembaar als

het gaat om de beschikbaarheid van werkruimte en middelen en

materialen. Het grootste verschil tussen een gemiddelde school en

een vernieuwende school lijkt te liggen in de schoolcultuur. De

cultuur op de geselecteerde scholen is opener en de samenwerking

en communicatie tussen leraren onderling en leraren en school-

leiding verloopt beter en plezieriger dan op een gemiddelde school.

Ook valt bij deze starters dezelfde kritiek naar de opleidingen te

beluisteren. De afstand tussen de theorie op de opleiding en de

praktijk wordt door de starters in het voortgezet onderwijs als heel

groot ervaren. Bovendien signaleren ook deze starters, dat de

opleidingen in hoge mate tekortschieten waar het de didactiek

betreft. Beide groepen startende leraren benadrukken, dat je het vak

van leraar vooral in de praktijk moet leren.



4 
Conclusies
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Conclusies

Naar aanleiding van onze onderzoeksbevindingen beantwoorden we

in het vervolg van dit hoofdstuk de vraag welke verbeteringen

volgens de startende docenten wenselijk zijn op het terrein van: a. de

voorwaarden die de school als arbeidsorganisatie starters biedt, b. de

begeleiding van starters binnen de school, c. de school als professio-

nele, lerende arbeidsorganisatie en d. de lerarenopleiding. Ter beant-

woording daarvan maken we met name gebruik van suggesties, die

door de betreffende starters in het voortgezet en basisonderwijs zijn

gedaan.

Verbetering van de voorwaarden voor starters binnen de school

Ten aanzien van de verbetering van de voorwaarden die de school als

arbeidsorganisatie starters biedt, zijn door de bevraagde leraren zelf

diverse suggesties gegeven. 

– Het organiseren van een introductiedag voor starters 

Vrijwel alle starters blijken er problemen mee te hebben om zowel

letterlijk als figuurlijk wegwijs te raken in de school. Waar zijn de

faciliteiten, wie kan ik waar op aanspreken en welke gewoontes zijn

er wanneer zich gedragsproblemen voordoen en in de communicatie

naar ouders? Op één van de besproken vernieuwende scholen voor

voortgezet onderwijs zijn dit soort problemen tot tevredenheid

ondervangen door het organiseren van een introductiedag voor

starters. De dag bestond uit een rondleiding door de school en

kennismaking met de leiding, de eigen coach en mentor en met

collega’s. Tevens werden met name ook de schoolregels uitvoerig

toegelicht. 

– Introductiehandboek

Als oplossing voor hetzelfde probleem zou ook een ‘handboek’

voor starters dienst kunnen doen. Hierin kunnen afspraken over

het reilen en zeilen binnen de school zijn opgenomen.

– Geleidelijke opbouw van taken voor starters

Het van de ene op de andere dag verantwoordelijk zijn voor alle

aspecten van het geven van onderwijs en alle bijkomende zaken

daaromheen, is een van de kenmerken van het beroep die dit vak

voor starters zo moeilijk en zo zwaar maken. Veel starters in het

voortgezet onderwijs lossen dit probleem voor zichzelf op door

hun loopbaan te starten met een beperkte aanstelling wat betreft

omvang. Dat wordt ook aangeraden! Het gevolg hiervan is een

salaris waarvan een gezin niet kan rondkomen. Voor de individuele

leraar en ook voor de maatschappelijke status van het beroep is dit

geen acceptabele oplossing. Het is aan te bevelen als school een
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geleidelijke opbouw in taken voor starters standaard in te voeren.

Daar kan op verschillende manieren vorm aan worden gegeven.

Voorbeelden daarvan die we in het kader van dit onderzoek tegen-

kwamen zijn: niet direct ook mentor van een groep zijn en niet

direct ook pauzesurveillances. De betrokken leraren uit het voort-

gezet onderwijs geven aan dat wanneer sprake was van een beper-

king van taken, dit ook werkelijk ‘ruimte’ gaf. Binnen de

TOM-school, één van de vernieuwende scholen in het basisonder-

wijs, bood de werkwijze waarbij meerdere personen bij de voor-

bereiding en uitvoering van lessen waren betrokken voor de starter

een goede oplossing van dit veelgenoemde probleem.

– Beperk verschillen tussen leerlingen

Omgaan met verschillen tussen leerlingen is een van de moeilijkste

aspecten van het leraarschap. Het rekening moeten houden met

niveauverschillen tussen leerlingen hoort dan ook niet thuis in het

takenpakket van een startende leraar. Het zou daarom raadzaam

zijn dat een starter in het voortgezet onderwijs slechts aan één

afdeling lesgeeft.

– Selecteer geschikte klassen

Als het waar is dat een leraar het lesgeven uiteindelijk alleen in de

praktijk kan leren, is het noodzakelijk daar als arbeidsorganisatie

rekening mee te houden. Er zou dan ook niet alleen sprake dienen

te zijn van een geleidelijke opbouw in taken, maar ook van een

geleidelijke opbouw in moeilijkheidsgraad. Dit betekent geen

starter voor lwoo-leerlingen en geen starter voor lastige klassen.

Deze laatste suggestie werd ook door enkele starters in het basis-

onderwijs genoemd. Bovendien lijkt het erop dat in het basis-

onderwijs beleid wordt gevoerd ten aanzien van de groep waar een

net afgestudeerde begint. Het merendeel van de in ons onderzoek

betrokken starters zijn ingezet in de groepen 1 en 2, dus de

groepen waarin het formele onderwijs nog niet is gestart. 

– Beschikbaarheid werkruimte, opbergruimte en materialen voor leraren

Er zijn tal van redenen aan te geven waarom het van belang is, dat

(startende) leraren in het voortgezet onderwijs over een plek

beschikken waar ze buiten de feitelijk lestijd terechtkunnen en

waar ze hun materialen kwijt kunnen. De eerste is uiteraard dat

het de uitvoering van het werk bemoeilijkt wanneer dit niet het

geval is. Veel belangrijker naar onze mening is het signaal dat

ervan uitgaat wanneer een starter zich voortdurend met een rug-

zakje van lokaal naar lokaal en van gebouw naar gebouw moet

verplaatsen. Het signaal is dat hier een leraar loopt die nog niet

helemaal meetelt, die zijn plekje tussen de ervaren leraren nog

moet zien te krijgen en die zich nog waar moet maken. Dit signaal
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pikken leerlingen ook op. Hierdoor ondermijnt het ontbreken van

werkruimte en opbergruimte voor startende leraren hun toch al

niet grote gezag naar de leerlingen toe. 

Begeleiding van starters binnen de school

Ten aanzien van de verbetering van de begeleiding van starters

binnen de school kunnen de volgende suggesties worden gegeven.

– Beschikbaarheid van taakuren voor coaches/begeleiders

Deze voorwaarde klinkt als een open deur. In de praktijk blijkt het

echter lang niet altijd zo te zijn, dat de persoon die aan een starter

in het voortgezet onderwijs wordt toegewezen als coach daar ook

daadwerkelijk de tijd voor heeft. Het toewijzen van een taakuur

vormt dan ook een basale voorwaarde om min of meer regelmatige

begeleiding van starters mogelijk te maken.

– Scheiding begeleiding en beoordeling

Verscheidene van de door ons bevraagde startende leraren in het

voortgezet onderwijs geven aan, dat problemen waar zij als starters

tegenaan lopen niet goed en voldoende open aan de orde werden

gesteld in situaties waarin de toegewezen begeleider ook de beoor-

delaar was.

– Regelmatige klassenbezoeken

Het wekelijks observeren van een les en het geven van feedback

daarop is voor starters ondersteunend. Voorwaarde daarvoor is wel

– zoals vele leraren opmerken – dat de feedback wordt gegeven

door een ervaren leraar die op dezelfde afdeling werkt als de

starter.

– Intervisie van starters onderling

Ook intervisie van starters onderling wordt door de leraren als

positief ervaren. Niet in de laatste plaats omdat hierdoor een open

sfeer ontstaat tussen starters onderling, waardoor op een open

manier over problemen kan worden gesproken. Door de starters in

het basisonderwijs wordt hier aan toegevoegd, dat het van belang

is dat het uitwisselen van ervaringen tussen starters schoolover-

stijgend plaatsvindt. In een schooloverstijgende setting voelt men

zich vrijer om ervaringen in te brengen of vragen te stellen. 

– Vakinhoudelijke en onderwijskundige coaching

Vele startende leraren in zowel het voortgezet onderwijs als het

basisonderwijs geven te kennen, dat in de coaching en begeleiding

veelal eenzijdig de nadruk wordt gelegd op pedagogische compo-

nenten. Nu is omgang met de leerlingen en het houden van orde

voor de meeste starters een in het oogspringend probleem. Toch

wordt ondersteuning bij de planning, opbouw van lessen en voor

de leerlingen aansprekende werkvormen node gemist. Hetzelfde
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geldt voor ondersteuning bij het inschatten van het niveau van de

leerlingen en het maken van toetsen. Er wordt met andere

woorden gevraagd om begeleiding gericht op verbetering van het

lesgedrag. Het is wellicht wel de vraag of deze kennis en vaardig-

heden niet veeleer op de opleiding moeten worden opgedaan. Het

betreft hier immers zeer elementair leraarsgedrag. 

– Structureel van aard

Vele startende leraren uit beide schoolsoorten benadrukken dat het

noodzakelijk is, dat begeleiding structureel van aard is en geconti-

nueerd wordt gedurende ten minste de eerste twee beroepsjaren.

De school als professionele, lerende arbeidsorganisatie

Het recente overheidsbeleid op het gebied van onderwijs plaatst de

leraar in een spilfunctie. De leraar zou continu dienen te werken aan

het bijhouden van zijn eigen bekwaamheid om in te kunnen blijven

spelen op veranderingen. Veranderingen zijn in onze samenleving een

gegeven. Dit maakt het noodzakelijk dat scholen zich ontwikkelen tot

professionele organisaties, die een kwaliteitsbeleid voeren. Dit onder-

wijsbeleid plaatst de problematiek van de startende leraar in een veel

bredere context. Een leraar kan zijn spilfunctie in de kenniseconomie

alleen waarmaken wanneer ook zijn/haar professionalisering een

continu proces wordt. Dit vraagt om verdere professionalisering van

alle leraren, niet alleen de starter. In de praktijk krijgt de professional

de ruimte niet om professioneel te zijn. De bekwaamheidsdossiers

zouden hiervoor de ruimte moeten en kunnen creëren. 

De lerarenopleiding

Ten aanzien van de verbetering van de opleiding kunnen de volgende

suggesties worden gegeven.

– Nauwere aansluiting theorie en praktijk

Om de aansluiting tussen theorie en praktijk te verbeteren, wordt

door de startende leraren voortgezet onderwijs de mogelijkheid

geopperd om bij de opleidingen leraren aan te stellen die tegelijker-

tijd ook werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs. Nu is het zo

dat sommige leraren in het geheel geen ervaring hebben met de

praktijk van het voortgezet onderwijs, dan wel dat die ervaring

gedateerd is. Dat komt de realiteitswaarde van het geboden onder-

wijs niet ten goede.

– Uitbreiding praktijkervaring

De door ons bevraagde starters uit het voortgezet onderwijs stellen

voor de praktijkervaring drastisch uit te breiden tot ten minste een

geheel jaar. Dit is volgens hen de enige manier om een geleide-

lijker overgang van opleiding naar baan te realiseren. Door de
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starters in het basisonderwijs wordt eveneens gevraagd om meer

stages tijdens de opleiding.

– Aandacht voor didactiek

In de gesprekken met de starters uit het voortgezet onderwijs

komt naar voren, dat in het aanbod van de opleidingen de onder-

wijskundige en dan met name de didactische aspecten van het les-

geven onderbelicht zijn. Ook op dit punt geven de starters uit het

basisonderwijs soortgelijke suggesties. Zij geven aan dat in de

opleiding veel meer aandacht moet zijn voor basale leraarsvaardig-

heden, zoals het geven van instructie, klassenmanagement en het

houden van orde.
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Bijlage 1

Beschrijving van de opvang van startende leraren op vier vernieu-

wende scholen voor voortgezet onderwijs
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Case 1 School of Education: opleiden en IPB vanuit competentie-
ontwikkeling: OSG Piter Jelles te Leeuwarden.

Piter Jelles is een grote openbare scholengemeenschap, die een

gevarieerd onderwijsaanbod verzorgt voor alle niveaus binnen het

voorgezet onderwijs. De scholengemeenschap bestaat uit zeven

afzonderlijke scholen (de achtste is in oprichting), die samen voor

ongeveer 4500 leerlingen onderwijs verzorgen. De scholen verschil-

len wat betreft hun onderwijsconcept, sfeer en omvang en zorgen

samen voor een breed en samenhangend aanbod van onderwijs. De

scholen staan in Leeuwarden, Kollum, Dokkum en Sint

Annaparochie. Er werken ongeveer zeshonderd personeelsleden bij

Piter Jelles, die zich inzetten voor een optimale ontwikkeling van de

leerlingen in een veilige en uitdagende omgeving. Piter Jelles is een

scholengemeenschap die zich profileert als een organisatie, die staat

voor kwaliteit, professionaliteit en innovatie in het onderwijsbeleid

en personeelsbeleid. Hierbij ziet en gebruikt Piter Jelles ook de

kracht van samenwerken met anderen, in de regio en landelijk. Zo

maakt Piter Jelles deel uit van een op onderwijsinnovatie gericht

samenwerkingsverband met scholengemeenschappen in Leek, Assen

en Meppel. De scholengemeenschap wordt aangestuurd door een

College van Bestuur, dat samen met de schooldirecteuren en de

directeur bedrijfsvoering de koers en strategie van Piter Jelles uitzet.

School of Education

In nauwe samenwerking tussen een eerste- en tweedegraadsleraren-

opleiding en vier scholen voor voortgezet onderwijs wordt een

School of Education ontwikkeld. Het project School of Education

heeft als doel om leraren ‘op maat’ te krijgen. In de School of

Education wordt onderwijspersoneel (in brede zin) opgeleid volgens

een nieuw concept gericht op het ontwikkelen van competenties. In

eerste instantie gaat het hierbij om de volgende doelgroepen: leraren

in opleiding (lio’s), beginnende leraren, ervaren (zittende) leraren en

zij-instromers. Met andere woorden: een leven lang leren in een

professionele organisatie gericht op competentieontwikkeling. In de

School of Education wordt in een doorgaande ontwikkelingslijn

opgeleid in nauwe relatie met het IPB (competentiemanagement) van

de participanten. De mogelijkheid bestaat om zich te ontwikkelen tot

excellent leraar. De opleiders zijn afkomstig uit zowel de opleidings-

instituten als de scholen, al naargelang de vereiste en beschikbare

kwaliteiten.
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Er is een aanbod van leertrajecten gericht op de startbekwaamheid

van leraren, op het ontwikkelen van competenties op basis van het

persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en in relatie tot de ontwikke-

ling van de instelling waar iemand werkt evenals op de ontwikkeling

van competenties passend bij specifieke (nieuwe) functies binnen de

instelling, dus op basis van de wensen van de instelling (instellings-

beleid). Er is aldus sprake van drie domeinen:

1 de bekwaamheid van de (aanstaande) leraar;

2 de persoonlijke ontwikkeling;

3 de schoolontwikkeling.

Infrastructuur

Voor de lerende in de School of Education is behalve de praktijk een

infrastructuur beschikbaar die bestaat uit een coach, schoolopleider

en een tutor. De coach is een daartoe opgeleide (collega-)leraar op de

school, de ‘dagelijkse’ begeleider. De schoolopleider is een daartoe

opgeleide leraar op de school die meer in algemene zin het leer-

proces en de voortgang bewaakt en activiteiten organiseert en coördi-

neert die dit proces ondersteunen, zoals intervisiebijeenkomsten.

Ook verleent zij/hij hulp bij het toewijzen van een leervraag. De

tutor een is leraar van de lerarenopleiding die primair de kwaliteit

van het leerproces bewaakt, met name als het gaat om lio’s.

Daarnaast kan hij/zij inhoudelijke ondersteuning leveren. 

Instrumentarium 

Naast de infrastructuur zijn er instrumenten ontwikkeld, die invul-

ling moeten geven aan het vraaggestuurd competentiegericht leren.

Deze moeten dit persoonlijk leertraject inzichtelijk maken voor

zowel de student als de begeleiders en de kwaliteit ervan bewaken.

Tevens spelen deze instrumenten een rol bij de beoordeling van de

lerende. Het gaat om het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), de

professionaliseringstaken en het portfolio. Het persoonlijk ontwikke-

lingsplan bevat naast enkele persoonlijke gegevens een overzicht van

reeds beheerste en nog te ontwikkelen competenties en een ontwik-

kelingsplan voor de korte en langere termijn. In de loop van de tijd

kan het POP worden aangepast als de eigen actuele ontwikkeling

daartoe aanleiding geeft. De voornemens met betrekking tot de te

ontwikkelen competenties, zoals beschreven in het POP, worden

concreet uitgewerkt in zogenaamde professionaliseringstaken. De

professionaliseringstaken stellen de student in staat te werken aan

een samenhangend geheel van competenties op uiteenlopende

terreinen. De resultaten/producten worden verzameld in het portfolio.

In het kader van de beoordeling wordt aan de producten de eis
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gesteld dat ze in ieder geval een reflectie bevatten op de totstand-

koming ervan, de kwaliteit ervan en op de wijze waarop en de mate

waarin de taak heeft bijgedragen aan de eigen professionele ontwik-

keling. Het portfolio is het instrument om de eigen ontwikkeling te

sturen en daarover te communiceren met anderen. Het bevat produc-

ten van het leerproces en bewijzen daarvoor. Verder speelt het port-

folio een rol bij de (voortgangs)beoordeling. Belangrijk kenmerk van

de documenten in het portfolio is dat ze niet alleen van de student

afkomstig zijn, maar juist ook van derden. 

Integraal personeelsbeleid

Vier jaar geleden is men als koploper op IPB-gebied begonnen. Er is

nu een competentiebeleid, ziekteverzuimbeleid, mobiliteitsbeleid en

men is bezig met de ontwikkeling van competentiebeloning. Ook

hanteert men het Berenschot-model van competentieprofielen.

Teamvorming 

In augustus is de helft van de scholen begonnen met de taken en

verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen,

compleet met budget en formatie. Daarvoor is het model van deel-

scholen gekozen. Deze zijn verticaal georganiseerd en niet horizon-

taal, omdat men het onderwijs wil organiseren rondom de

ontwikkeling van de leerling en de leerling nu eenmaal verticaal

door de school gaat. Deelscholen staan onder leiding van een deel-

schoolleider en zijn erg zelfstandig. Eén van de consequenties van

decentralisatie is teamvorming. In de visie van de scholen gaan die

teams niet alleen uit leraren bestaan, maar worden ze multidiscipli-

nair samengesteld: leraren, maar ook onderwijsassistenten, instruc-

teurs en leerlingbegeleiders. De gedachte is dat de stap naar een

ander voor leraren met mentortaken daardoor minder groot wordt.

Door aan elk team een leerlingbegeleider toe te voegen, niet op

afstand maar heel dicht bij het primair proces, hoopt men toch werk

bij leraren weg te kunnen halen. 

Opvang nieuwe leraren

Nieuwe leraren worden in de volgende groepen ingedeeld. 

Groep 1: startende leraren met een afgeronde lerarenopleiding,

instromers met bevoegdheid maar zonder ervaring en herintreders. 

Groep 2: instromers zonder bevoegdheid die bezig zijn met een

opleiding en zij-instromers.

Groep 3: vervangers voor korte of langere tijd en ervaren, bevoegde

leraren die nieuw op school komen. 

Het is voor de betreffende leraren belangrijk, dat zij zich snel thuis
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voelen op de school. Voor de school is het belangrijk dat nieuwe

leraren snel thuis raken in de schoolcultuur en ingroeien in de orga-

nisatie, zodat zij een optimale bijdrage kunnen leveren aan het

onderwijs. De afgelopen jaren wordt daar binnen de scholen steeds

meer aandacht aan besteed, onder meer door het toekennen van een

persoonlijke mentor aan een nieuwe leraar. 

De introductie en (schoolspecifieke) coaching van nieuwe leraren in

de school is vooral een taak van de mensen die in die school werken.

Ook de verschillende teams spelen hierin een belangrijke rol. De

schoolopleiders spelen een rol bij het professionaliseren van de

nieuwe leraren. Zij begeleiden de nieuwe leraren in het ontwikkelen

van hun competenties en leggen de ‘bewakingsinstrumenten’ 

(persoonlijk ontwikkelingsplan, professionaliseringstaken, portfolio)

van het professionaliseringsproces van de nieuwe leraren vast. Deze

lijn wordt bij nieuwe leraren, evenals bij lio’s, doorgetrokken in de

evaluatiecyclus in het kader van integraal personeelsbeleid. Verder

sturen de schoolopleiders de coaches van de verschillende scholen

aan en geven zij leiding aan de intervisiebijeenkomsten met hen. 

Waardering van startende leraren voor de begeleiding

Alle nieuwe medewerkers – van teamleider, leraar tot administratief

medewerker – worden tijdens een startersbijeenkomst aan het begin

van het schooljaar wegwijs gemaakt in de gang van zaken op school.

De School of Education wordt door startende leraren als positief

ervaren. Concreet houdt dit voor lio’s in dat er wekelijks een netwerk

wordt georganiseerd, waarin lio’s van verschillende scholen bij elkaar

komen. Onder begeleiding van twee leraren van de school worden

zaken besproken, zoals leerervaringen, problemen, didactische zaken,

et cetera. Voor nieuwe/startende leraren geldt hetzelfde programma,

waarbij slechts vier keer een bijeenkomst plaatsvindt. Daarnaast is er

een coach die starters begeleid. Er wordt in aansluiting op de compe-

tenties en behoeften van de individuele leraar een leer- en begeleidings-

traject vastgesteld. In aansluiting hierop kunnen leraren bijvoorbeeld

cursussen volgen, gesprekken voeren met collega’s of klassenbezoeken

krijgen. Leraren vinden het prettig om zich echt te richten op hun

eigen leerdoelen en -vragen en daarbij hulp te krijgen. Diverse

startende leraren geven aan vooral tegen organisatorische zaken te zijn

aangelopen. Bijvoorbeeld waar ze zaken konden vinden, wie waarvoor

verantwoordelijk is, et cetera. Sommige leraren hadden daarbij meer

hulp willen hebben, terwijl anderen het wel een uitdaging vonden om

daarin hun weg te vinden. De starter moet wel zelf het initiatief nemen

voor dit traject. Het informatiepakket met belangrijke gegevens over de
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gang van zaken in de school die startende leraren voor aanvang van het

schooljaar ontvingen, voldeed daarbij onvoldoende. Verder geven

starters aan problemen te hebben ervaren op didactisch gebied wat

betreft het op een goede manier opbouwen en overbrengen van leerstof.

Daarbij kregen ze hulp in de netwerken. Een gymleraar geeft aan dat

hij een beetje tussen wal en schip valt wat betreft de begeleiding, omdat

veel zaken die worden besproken in gezamenlijke bijeenkomsten niet

relevant zijn voor zijn vakgebied. De samenwerking met andere

(ervaren) collega’s wordt over het algemeen als positief ervaren.

Startende leraren en lio’s worden als een volwaardige collega geaccep-

teerd op school. 

Tot slot

De School of Education is geen doel op zich, maar een middel om bij

te dragen aan de wens van en noodzaak voor scholen om te zorgen

voor voldoende en ‘passend’ gekwalificeerd personeel. Uitgangspunt

is dat het leren (van iedereen) binnen de scholen competentiegericht

en contextrijk moet zijn. Met andere woorden: ieder personeelslid

reflecteert op eigen professionaliteit en gedrag en trekt daar conclu-

sies uit voor persoonlijke ontwikkeling. Dit reflecteren op de eigen

professionaliteit wordt ingekaderd binnen het personeelsbeleid van

de school en is gekoppeld aan een competentieprofiel. Het leren

vindt vervolgens plaats in een relevante context.

Het belang van het project komt tot uitdrukking in de volgende

punten.

– De opleidingen kunnen er aantrekkelijker en beter van worden,

omdat de opleidingen beter aan kunnen sluiten op de praktijk en

studenten meer mogelijkheden krijgen aangeboden. Misschien dat

hierdoor op den duur de belangstelling voor de lerarenopleidingen

gaat toenemen.

– De professionaliteit van het personeel van scholen kan verbeteren

en daarmee de kwaliteit (van het primair proces) van deze scholen.

– Het wordt aantrekkelijker op scholen te werken, omdat er interes-

sante taken zoals het meewerken bij het professionaliseren bijko-

men. Bijvoorbeeld in de rol van de schoolopleider.

– Er ontstaat de mogelijkheid dat lerarenopleidingen nauwer betrok-

ken worden bij de ontwikkelingen op scholen, wat kan leiden tot

vergroting van de deskundigheid van lerarenopleiders enerzijds en

het direct beschikbaar zijn van opleidingsexpertise voor de scholen

anderzijds.
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Case 2 Opleiden in de school

Opvang startende leraren

Deze school is een opleidingsschool voor een eerstegraadsleraren-

opleiding en onderhoudt nauwe contacten met een tweedegraads-

lerarenopleiding in de regio en andere lerarenopleidingen in het

land. De school was een van de eerste opleidingsscholen. Samen met

andere opleidingsscholen en met name in samenwerking met de

eerstegraadslerarenopleiding in de regio is een concept ontwikkeld

voor het opleiden van studenten in duale leerwerktrajecten: ‘Samen

opleiden’. Het opleiden in de school moet een kwaliteitsimpuls

geven aan het zittende team en het onderwijs. De kwaliteit van de

opleiding van leraren heeft baat bij een goede verbinding van theorie

en praktijk, waarbij de scholen als belanghebbenden een belangrijke

verantwoordelijkheid hebben voor de praktische component. Met het

oog op het dreigende lerarentekort is het belangrijk jonge mensen te

motiveren voor het leraarschap, in de eigen school en in andere

scholen in de regio.

Opleidingsbeleid 

De afgelopen jaren is een veelvoud aan jonge en wat oudere begin-

nende leraren in een duaal traject opgeleid tot gediplomeerd begin-

nend leraar. De meeste van deze leraren zijn aan deze school

verbonden gebleven en nemen deel aan een nog steeds vrij intensief

coachingstraject. De school kiest er voor in het kader van integraal

personeelsbeleid systematisch te werken aan competentieontwikke-

ling van de medewerkers vanuit de ontwikkelingsperspectieven van

de school. Hierbij wordt zowel het aankomende onderwijspersoneel

als het nieuwe en het zittende personeel betrokken. Daarnaast leidt

men in samenwerking met de lerarenopleidingen in de regio jaarlijks

tientallen stagiaires op en biedt men mensen die zich willen oriënte-

ren op het onderwijs de gelegenheid snuffelstages te doen.

Momenteel worden op de school acht zij-instromers, acht dio’s

(docenten in opleiding) en elf lio’s (leraren in opleiding) in duale

leerwerktrajecten opgeleid.

De eerste- en tweedegraadslerarenopleidingen verzorgen de didacti-

sche, pedagogische en onderwijskundige onderdelen van de oplei-

ding van de studenten. Zij zijn partners van de school bij het

ontwikkelen van het praktijkdeel van de opleiding, het bewaken van

de kwaliteit van de opleiding, het ontwikkelen van het competentie-

profiel van de beginnende leraar, het trainen van de leraren die de

studenten opleiden en coachen (opleiding tot vakcoach), het uitwis-
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selen van kennis tussen school en opleidingsinstituut en het profes-

sionaliseren van leraren in de inductie- en latere fasen. Zij zijn eind-

verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opgeleide studenten.

Begeleider op school (BOS)

Gaandeweg is de school een grote opleidingsschool geworden. Er

zijn vijf leraren aan de eerstegraadslerarenopleiding BOS opgeleid,

volgend cursusjaar wordt een zesde BOS aan de tweedegraadsleraren-

opleiding opgeleid. Er is een goede infrastructuur aangelegd,

materiaal en cursussen zijn ontwikkeld en er is een begin gemaakt

met een opleidingstraject van leraren tot sectiecoaches. Dit school-

jaar maakt men (vanuit school) met veel succes voor het tweede jaar

gebruik van een driesporenbeleid: begeleiding van een lio/dio door

een BOS, sectiecoach en door de schoolleiding. In een paar jaar tijd

is de school van 1600 naar 2200 leerlingen gegroeid en via de duale

trajecten heeft men in deze lerarenbehoefte kunnen voorzien. Deze

wijze van werken levert relatief jonge en in de specifieke school-

cultuur opgeleide leraren op. 

Waardering voor de begeleiding

Startende leraren op de school worden door een begeleider op school

(BOS) en een sectiecoach opgevangen. Daaraan gekoppeld zijn les-

bezoeken, bijeenkomsten en intervisiebijeenkomsten. Startende

leraren geven aan dat de intervisiebijeenkomsten te onregelmatig

plaatsvinden en matig voorbereid zijn. Diverse geïnterviewden waren

voorheen buiten het onderwijs werkzaam en kozen bewust voor deze

school vanwege de goede begeleiding. Aan het begin van het school-

jaar werd een startersbijeenkomst gehouden. De deelnemers wisten

nog niet wie hun sectiecoach werd. De sectiecoach wordt gezien als

een steun in de rug en een vraagbaak voor het vakgebied. Op onder-

wijsinhoudelijk gebied ervaren startende leraren problemen bij het

inplannen en selecteren van de leerstof, de keuze van geschikte

werkvormen en het beoordelen en terugkoppelen van toetsresultaten.

De beperkte beschikbaarheid van methodes en lesmaterialen heeft

daar een negatieve invloed op. Ook het ontbreken van werkruimte,

de constante wisseling van leslokalen en grote groepen werken

volgens de leraren belemmerend voor hun functioneren. Contacten

met leerlingen, ouders en collega’s verlopen niet altijd naar wens. In

oudergesprekken is soms moeizaam tot overeenstemming te komen

met ouders omtrent het gedrag, de leerresultaten en de aanpak van

leerlingen. Dit verklaren de leraren mede door de diversiteit aan

achtergronden bij leerlingen. Wat betreft het contact met leerlingen

heerst bij diverse startende leraren een gevoel van onveiligheid. Ook
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geven bepaalde leraren aan met ordeproblemen te kampen. Veel

leraren geven aan dat ze een vrij autonome positie als leraar hebben.

Ze vinden het prettig om zelfstandig te werken, maar missen daarbij

aanvullende samenwerking en uitwisseling met collega’s. De taak-

verdeling binnen de school, de behoudendheid van bepaalde leraren

en de ontkenning van startproblemen werken dit ook tegen. Ervaren

leraren blijken wel bereid te zijn om hulp te bieden als startende

leraren daar zelf om vragen. De houding van bepaalde leraren dat zij

zichzelf beter vinden, belemmert het contact en de mate waarin

startende leraren hulp (durven) vragen. 
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Case 3 Inhoudelijk vernieuwen en startende leraren: het
Bonhoeffer College te Enschede

Beschrijving van de school

Kenmerkend voor deze school is de zorg voor kwetsbare mensen en

een aansprekende visie op de vraag hoe mondige mensen met de

wereld omgaan. Men wil proberen te bereiken dat de leerlingen zich

kritisch en actief bezighouden met de elementaire waarden en

normen in het leven. Vanuit dit perspectief wil men leerlingen

kennis bijbrengen en vaardigheden aanleren. Ook wil men ze goed

voorbereiden op studie of werk na de school, onder andere door

professioneel opgezette studie- en stagebegeleiding. Dit gebeurt op

een wijze die past bij hun aanleg, interesse en mogelijkheden. Men

streeft ernaar dat leerlingen in de kortst mogelijke tijd een bij hun

capaciteiten passend diploma behalen. De school streeft naar kwali-

teit in het onderwijsaanbod en kwaliteit in de organisatie. Dit wordt

gerealiseerd door levensbeschouwelijke vorming, onderwijsvernieu-

wing, deskundige leerlingbegeleiding en een uitgebreid activiteiten-

programma. 

Integraal personeelsbeleid

De school geeft het integraal personeelsbeleid vorm door leraren

meer verantwoordelijkheid te geven binnen hun eigen onderwijs-

team, minder bemoeienissen met andere afdelingen en meer aan-

dacht voor de core business: het lesgeven zelf. Men koppelt het

personeelsbeleid aan hetgeen zowel leiding als leraren het belang-

rijkst vinden, namelijk het onderwijsbeleid. 

Onderwijsteams 

De school is een interconfessionele scholengemeenschap met 3400

leerlingen op vijf locaties. Op deze school zijn vier onderwijsteams

ingericht voor de onderbouw (1/2), havo 3 t/m 5, vwo 3 t/m 6 en

vmbo-leerwegen. Op enkele locaties is al geregeld dat de leraren in

deze teams voor zestig procent alleen maar lesgeven binnen het eigen

onderwijsteam. Leraren vinden het zwaar om voortdurend te swit-

chen van brugklas, naar 6 vwo en weer terug naar havo 2. Op die

manier wordt zulke psychische gymnastiek tot een minimum

beperkt. Meer dan zestig procent lesgeven in de eigen sector zou in

de ervaring van leraren nog mooier zijn, maar dat is (nog) niet haal-

baar.
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Competentie 

Enkele onderwijsteams hebben voor een bepaald aantal zaken de ver-

antwoordelijkheid overgenomen van de directie. De leraren van deze

teams geven zelf vorm aan de inhoud van het onderwijs. Op het

gebied van personeelsbeleid heeft het team de verantwoordelijkheid

voor scholing en functioneringsgesprekken. Met alle leraren is

gesproken over hun eigen voorkeur. Zij krijgen binnen het onder-

wijsteam stap voor stap de kans om hun competentie in te zetten. De

één ontpopt zich als ontwikkelaar, de tweede is goed in het begelei-

den van collega’s, terwijl een derde zich het liefst op het lesgeven

concentreert. Leraren zijn zodoende meer betrokken bij de vorming

en ontwikkeling van het onderwijs. Voordeel van de onderwijsteams

is dat de leraren alleen nog rond de tafel zitten over zaken die in hun

eigen sector spelen. Dat scheelt een hoop vergadertijd. Blijft over dat

ook op deze school iedereen veel (ook vrije) tijd nodig heeft om het

onderwijsproces met alle bijkomende vernieuwingen op de rails te

krijgen en te houden. Maar werkdruk is makkelijker te dragen als je

zelf invloed hebt op het onderwijsproces, ervaart men op deze

school.

Stroomlijnen

De school werkt vanuit verschillende invalshoeken aan het stroom-

lijnen van de gang van zaken op school. In een gedeelte van de

onderbouw van het vmbo verzorgt een kleine groep leraren (een

kernteam) alle lessen, zodat de leerlingen niet elk uur een nieuw

gezicht zien in de klas. Bij vernieuwingen in de klas wordt aangeslo-

ten met bijbehorende scholing en begeleiding van de leraar. Het team

krijgt ondersteuning van personeelsconsulenten en onderwijs-

assistenten. Het is de bedoeling dat leraren zelf formuleren hoe zij

willen werken, op welke plek en wat zij van de school verwachten.

Ook worden personeelsevaluatiegesprekken met collega’s en school-

leiding gevoerd. Men streeft ernaar meer aandacht te besteden aan

onvrede op de werkvloer, meer belangstelling te tonen voor elkaar

zoals een bloemetje sturen bij ziekte en de verbetering van de

interne communicatie. Ook een actiever contact met de arbo-arts bij

ziekte wordt nagestreefd. 

Maatwerk: inzet onderwijsassistenten

Op de school werkt men met het project ‘Je leerling is je maat’. Kern

van het project is het bieden van onderwijs op maat en dat de leraren

en het management binnen de school weer die taken gaan doen waar

ze feitelijk voor zijn aangesteld. De onderwijsassistent (BOA) neemt

een belangrijke plaats in binnen het maatwerkproject. De BOA kent
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drie categorieën. De BOA III is een toezichthouder, de BOA II heeft

meer verantwoordelijkheden en de BOA I leunt heel dicht tegen de

leraar aan en kan dus bijvoorbeeld bij het nakijkwerk een rol spelen.

De eindverantwoordelijkheid blijft bij de leraren. In de praktijk van

alledag zie je dat leraren met allerlei taken bezig zijn, die ze feitelijk

niet zouden moeten doen. Leraren zijn gekwalificeerde mensen en

moeten dus ook gekwalificeerd werk doen. Dit betekent dat de

leraren moeten wennen aan bijvoorbeeld een nieuwe vorm van

toetsen en corrigeren, dat door een BOA kan worden gedaan. Bij

leraren leeft nog te sterk het idee dat alleen een leraar kan corrige-

ren. Dit zal moeten veranderen. Doordat de BOA werkzaamheden bij

de leraren weghaalt, kunnen er onderwijsteams worden gecreëerd.

De onderwijsteams omvatten ongeveer 24 leraren. Vanaf het school-

jaar 2002-2003 vormen klas 1 en 2 samen een geheel en wordt voor

deze klassen het schooljaar in acht perioden opgedeeld. In deze acht

perioden wordt het programma uitgevoerd, waarbij zestig procent

traditionele lestijd is en veertig procent een alternatieve vorm. De

onderwijsteams geven vorm aan deze acht perioden door bijvoor-

beeld gedifferentieerde werkvormen, gezamenlijke projecten en

keuzewerktijd. 

Op een school bestaat zeventig procent van de lessen bij ‘traditionele’

roostering uit één- of twee-uursvakken. Veel leraren hebben daarom

al gauw dertien of meer groepen bij een volledige lestaak: een forse

bijdrage aan de hoge werkdruk. Als je alle klassen op maat les wilt

geven, kost dit enorm veel energie. In het projectplan gaat het niet

alleen om maatwerk voor de leerling, maar ook om maatwerk voor

de leraar. De leraar moet meer tijd krijgen voor andere zaken, zoals

onderwijsontwikkeling of het organiseren van een spreekuur. In het

projectplan wordt de lestaak van de leraar van 26x50 (ruim 21 klo-

kuren) naar 32x30 (16 klokuren) gebracht. Een dergelijke lestaak

leidt niet tot meer groepen en meer startmomenten, omdat vakken

gehergroepeerd en geperiodiseerd worden en omdat lessen zowel

dertig, zestig als negentig minuten kunnen omvatten (afhankelijk

van binnen het onderwijsteam te maken keuzes).

De jaartaak van de leraar ziet er in het model als volgt uit: 

– lessentaak (38x16) + groepsbegeleiding (38x1): 646 uren;

– voor- en nawerk: 767 uren; 

– scholing: 166 uren; 

– specifieke schooltaken: 40 uren;

– algemene schooltaken: 40 uren; 

Totaal: 1659 uren. 
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De ruimte in het voor- en nawerk is duidelijk toegenomen. Voor

elke leraar kan de invulling van het voor- en nawerk anders zijn.

Dit kan bijvoorbeeld differentiatie en specialisatie op het gebied van

curriculumontwikkeling zijn of toetsontwikkeling, begeleiding,

coördinatie van de BOA’s, et cetera. Door de inzet van de BOA’s in het

onderwijsproces krijgen leraren ook meer gelegenheid tot scholing.

Een dag scholing was altijd een probleem vanwege de lesuitval. Dit

probleem is er nu niet meer, omdat de lessen op een andere manier

georganiseerd worden en BOA’s ingezet kunnen worden.

Werkgeverschap

De stichting heeft een brede taakopvatting van haar werkgeverschap.

De zorg voor het personeel is een centraal thema van haar beleid.

Het eerste doel van het werkgeverschap is dat de scholen en het

bestuursbureau beschikken over voldoende personeel met de

gewenste kwalificaties. Bovendien wil de stichting een werkomgeving

aanbieden, die de motivatie van haar werknemers versterkt en hen

inspireert om hun competenties verder te ontwikkelen en hun eigen

ambities te realiseren. De scholen gebruiken het wijdere verband van

de stichting voor vormen van personeelsontwikkeling, die de moge-

lijkheden van de afzonderlijke scholen te boven gaan en bevorderen

daarmee de kwaliteit van hun onderwijs.

Waardering van leraren over de begeleiding

Op de school is iemand werkzaam die zich onder andere bezighoudt

met de begeleiding en coaching van startende leraren. Hiervoor

gebruikt zij onder andere een boek over startbekwaamheden in het

voortgezet onderwijs. Aan het begin van het schooljaar krijgen

nieuwe leraren informatie over de werkwijze op school, de regels en

overige relevante zaken. Startende leraren hadden graag bij aanvang

van het schooljaar een boekje gehad waarin praktische zaken,

belangrijke afspraken en dergelijke. stonden. Dit zou starters meer

zekerheid kunnen geven naar leerlingen toe en kan ook tijd besparen.

Afhankelijk van het aantal startende leraren worden er groeps- of

individuele begeleidingstrajecten opgesteld. Ook verschilt de begelei-

ding van bijvoorbeeld een afgestudeerd leraar met die van een

ervaren leraar die nieuw komt op school. In groepsbijeenkomsten is

ruimte voor intervisie, maar worden ook thema’s, met name op het

gebied van groepsprocessen, aan de orde gesteld. Leraren hebben zelf

ook inspraak in thema’s en er worden ook van buitenaf mensen

gevraagd om een bijeenkomst in te vullen. Bij individuele trajecten

missen starters zulke bijeenkomsten over thema’s en gelegenheid tot

intervisie. De coach legt ook klassenbezoeken af en geeft feedback
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aan de startende leraar. Starters vinden het prettig dat ze regelmatig

worden bezocht, er gesprekken plaatsvinden en er verslagen van

worden gemaakt. Vakinhoudelijk zijn de starters aangewezen op

sectiegenoten, waarbij ze hulp kunnen vragen. De wijze van begelei-

ding en opvang hangt af van diens collegialiteit. Een jaar geleden is

men begonnen met wederzijdse klassenbezoeken, waarbij starters bij

elkaar lessen bijwonen en nabespreken. De daarvoor opgestelde

richtlijnen/kijkwijzers bleken niet te (kunnen) worden gebruikt

zoals ze vooraf waren bedoeld. Toch vinden de leraren het zinvol om

bij elkaar te kijken, zaken te herkennen en te ervaren dat anderen

tegen (dezelfde) problemen aanlopen. Aan de hand van een zelf-

evaluatieformulier bespreekt de coach tussentijds met startende

leraren hoe zij de start en begeleiding op school hebben ervaren en

waar ze tegenaan liepen. Dit wordt tevens naar het management

teruggekoppeld. Het gezamenlijk werken in een onderwijsteam is

nog volop in ontwikkeling. Er kunnen meer mogelijkheden worden

uitgebouwd voor overleg en het delen en nemen van verantwoorde-

lijkheid onder leraren. Startende leraren geven aan dat ze veelal indi-

vidueel bezig zijn. Als zij daarom vragen, krijgen ze hulp van

sectiecollega’s. De kloof tussen de praktijk en de opleiding wordt

diverse malen genoemd. Stages zijn niet te vergelijken met de ‘echte

praktijk’, omdat er dan een leraar bijzit waarop leerlingen reageren.

Met een eerstegraadslerarenopleiding is het een grote overgang om

over te schakelen naar vmbo-klassen. De opleiding is volgens starters

op onderwijskundig vlak onderbelicht. Ze geven aan dat de opleiding

uitgaat van een ideale beginsituatie, waarbij je als leraar dus vooral

inhoudelijk met je vakgebied bezig bent. Starters hebben in hun

opleiding gemist hoe ze het beste een klas kunnen opstarten, wat

voor houding ze moeten aannemen en wat voor ‘handige trucjes’ ze

kunnen gebruiken in de benadering van leerlingen. Hierin proberen

ze zich te redden door veel uit te proberen en collega’s te raadplegen

voor adviezen en ervaringen. Startende leraren geven aan dat het

echte leren pas in de praktijk begint. Volgens hen moet je zelf veel

initiatief nemen, vragen stellen en open staan voor adviezen van

(ervaren) leraren. 
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Case 4 Zelfsturende teams: de Wolfert van Borselen
Scholengroep te Rotterdam e.o.

Op de Wolfert van Borselen Scholengroep voor openbaar voortgezet

onderwijs volgen ruim 1800 leerlingen, verdeeld over vier locaties,

onderwijs op maat. Het is een bruisende, veelzijdige en ambitieuze

school midden in de Rotterdamse samenleving. Na de fusie met het

Caland Lyceum biedt de Wolfert Scholengroep drie keuzemogelijk-

heden op het gebied van modern, internationaal gericht, vernieuwend

onderwijs. Naast de Engelse taal, internationalisering en ict vormen

ook kunst en cultuur op Wolfert Regulier, Wolfert Tweetalig en

Wolfert Dalton een wezenlijk onderdeel van het programma. Het

onderwijs aan de Wolfert van Borselen Scholengroep is in hoge mate

vaardigheidsgericht. Samenwerken én zelfstandig leren vormen

daarbij de rode draad. Zo wil men uitdagend en resultaatgericht

onderwijs voor nieuwsgierige, actieve leerlingen. De Wolfert is

tevens een school waar het belang van ‘kennen’ en ‘gekend zijn’

voorop staat. Door de opdeling in verschillende gebouwen en de

vorming van docenten-kernteams zijn er kleinschalige eenheden

ontstaan, zodat leerlingen en medewerkers elkaar kennen en weten

te vinden. 

Begeleiding en professionalisering personeel

Aanleiding 

Ongeveer tien procent van het personeelsbestand – ervaren collega’s

– verlaat de komende jaren de school, doordat ze de pensioengerech-

tigde leeftijd bereiken. Diverse anderen zullen in mindere mate

inzetbaar zijn voor de taken die zij tot nu toe vervulden. Ten slotte

draait een deel van de zittende leraren ‘op routine’. De piek van het

lerarentekort vraagt ook op deze school om maatregelen. De afgelo-

pen drie jaar zijn per jaar ongeveer twintig nieuwe leraren inge-

stroomd. De school realiseert zich dat er organisatorische

maatregelen moeten worden genomen om hun eigen talent én het

talent dat bij hen binnenkomt optimaal te benutten. De school heeft

de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de scholing van personeel,

zowel vakinhoudelijk als pedagogisch-didactisch. Gezien het grote

verloop van de afgelopen jaren en de voorspelbare vernieuwing van

het personeel in de komende jaren is het onontkoombaar garanties

in te bouwen voor continuering van beleid, zowel op beheersniveau

(financieel, strategisch) als op procesniveau (vaardigheden van

leraren).
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Doelen gericht op het ontwikkelen van zelfsturende teams

De school heeft zich de volgende doelen gesteld tot 2008.

– Er heerst een vertrouwenwekkend klimaat; dit houdt in dat leraren

naast beoordeling door de directie ook ondersteuning en begelei-

ding krijgen aangeboden.

– Er is in het taakbeleid van elke leraar ruimte geclaimd voor het

uitvoeren van professionalisering: reflectie, intervisie, supervisie,

coaching en scholing.

– Er is een duidelijke en door iedereen gerespecteerde scheiding

tussen het beoordelingstraject en het begeleidingstraject van

leraren. 

– Leerlingen worden serieus genomen in het beoordelingstraject.

– Een significante hoeveelheid (tien procent) van de leraren is

geschoold in het coachen van collega’s en het uitvoeren van

begeleide intervisie.

– Binnen school zijn vakgroepen en directie op de hoogte van

specifieke vaardigheden en kennis van individuele leraren.

– Er is een werkgroep Kwaliteitszorg die bestaat uit één directielid

en één kwaliteitscoördinator per locatie.

Werkwijze bij de professionalisering van leraren

1 Diagnose

Alle leraren krijgen een keer per jaar een lesbezoek door een leiding-

gevende. De les wordt aan de hand van een gestandaardiseerd formu-

lier geobserveerd. Deze observaties worden met de leraar besproken

en naast de verschillende competenties gelegd, zoals omschreven in

de door SBL en ICLON ontwikkelde tekst betreffende kerncompeten-

ties. Alle beginnende en tweedejaarsleraren en een selectie uit de zit-

tende leraren voeren een zelfevaluatie uit, dat leidt tot een bepaling

van beheersing van de kerncompetenties (zoals vastgesteld door het

schoolbestuur) aangevuld met de beschreven competenties voor het

schoolspecifieke profiel. Alle beginnende en tweedejaarsleraren en

een selectie uit de zittende leraren vergelijken één keer per jaar het

beeld van hun eigen leraarsgedrag met het beeld dat tevoorschijn

komt uit een meting in twee klassen, met behulp van de vragenlijst

interpersoonlijk leraargedrag.

2 Follow-up

De leraar schrijft een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) of past

dit aan naar aanleiding van het gesprek met de leidinggevende en de

discrepanties tussen de zelfanalyse en de analyse door de leerlingen

of naar aanleiding van scholingsbehoefte op het gebied van het

schoolvak of het beroep. In dit POP beschrijft de leraar zijn voor-

B
ijl

ag
en



De begeleiding van startende leraren121

nemens voor professionalisering in termen van waarneembaar

leraarsgedrag. Hij formuleert tevens zijn scholingsvraag en hulp-

vraag. Deze twee documenten overlegt hij met de leidinggevende. Hij

is verder verantwoordelijk voor het volgen van het professionalise-

ringplan en het zoeken van eventuele scholing en hulp bij de werk-

groep Kwaliteitszorg. 

3 Begeleiding

Als hieronder over scholing wordt gesproken, betreft het groeps- of

individuele scholing op het gebied van leraarsvaardigheden. Naast

deze scholing is er ruimte voor het volgen van vakgerelateerde cur-

sussen. Scholing en nascholing van leraren worden niet meer alleen

overgelaten aan de persoonlijke wens van de collega’s, maar is ook

ingegeven door beoordeling. 

4 Scholing 

Binnen de school is een groep leraren samengesteld, die over speci-

fieke kennis beschikt over een aantal onderwerpen respectievelijk

vaardigheden. Deze leraren hebben in hun taakomschrijving tijd toe-

bedeeld gekregen voor het scholen van collega’s. Zij oormerken een

deel van de aan hen toebedeelde tijd voor het bijhouden van deze

specifieke kennis. De specifieke kennis van deze collega’s is bekend

bij de werkgroep Kwaliteitszorg, die hen kan inzetten bij aange-

vraagde scholing door collega’s. De werkgroep Kwaliteitszorg is

tevens op de hoogte van alle in het land aangeboden nascholings-

cursussen en kiest in overleg met de directie of er intern wordt

geschoold of dat er scholing moet worden ingekocht. Zodra er

sprake is van groepsscholing, is deze altijd gekoppeld aan coaching

dan wel aan intervisie. Individuele leraren kunnen in overleg met

hun kernteamleider of sectordirecteur coaching aanvragen.

5 Terugkoppeling

Zowel bij interne als externe scholing wordt van de cursisten ver-

wacht dat zij verslag doen van de opbrengst van de cursus. Dit

verslag kan worden gebruikt als bewijsstuk voor het behalen van een

competentie, zoals beschreven in het persoonlijk onwikkelingsplan

(POP), of kan dienen als uitgangspunt voor discussie over het nut en

de toepasbaarheid van de cursus in de school.

6 Coaching en intervisie

Gezien het uitgangspunt dat scholing tot doel heeft dat leraarsvaar-

digheden worden aangeleerd of bijgehouden, is er een traject uitge-

stippeld waarbinnen een collega de nieuwe vaardigheden oefent en



De begeleiding van startende leraren122

zich eigen maakt. In dit traject wordt de begeleiding door collega’s

met dezelfde scholingsbehoefte georganiseerd in de vorm van inter-

visie. Deze intervisie kan plaatsvinden als onderdeel van de kern-

teamvergaderingen of daarbuiten. Daarnaast kan de collega de hulp

inroepen van opgeleide coaches, die in hun taak tijd hebben toebe-

deeld gekregen voor het begeleiden van collega’s. Deze begeleiding

kan afhankelijk van de gevoelde begeleidingsbehoefte de vorm

hebben van reflectieve coaching (begeleiding ‘op afstand’), intervisie

ofwel van begeleiding op de werkplek en supervisie. Het uitgangs-

punt moet zijn dat collegiale consultatie gemeengoed is. Voor

vormen van tijdrovender begeleiding van collega’s bestaat een groep

hiertoe speciaal opgeleide coaches. 

Speerpunten 

Het schoolbestuur schrijft met ingang van cursusjaar 2003-2004 een

aantal leraarcompetenties voor. Deze competenties zijn verdeeld over

vijf gebieden: onderwijstaken, begeleidingstaken, professionalise-

ringstaken, organisatietaken en onderzoek- en ontwikkeltaken. Op al

deze gebieden kan een leraar op startniveau, ervaren niveau of

expertniveau functioneren. De school zet erop in de leraren op

ervaren gebied te doen scoren op alle gebieden. Het bestuur biedt

tevens de mogelijkheid binnen het schoolspecifieke terrein compe-

tentieprofielen te laten ontwikkelen. De school heeft er in dat kader

voor gekozen speciaal aandacht te besteden aan het ontwikkelen van

leraarcompetenties op het gebied van tweetalig onderwijs en taal-

beleid en activerende werkvormen. Daarnaast wil men onderzoek

doen naar leraarcompetenties voor de didactiek die te maken heeft

met het Middle Year Programma als mogelijke invulling voor de

vernieuwde basisvorming.

Scholings- en coachingstrajecten

In het schooljaar 2002-2003 stonden diverse scholings- en coachings-

trajecten op de planning. Allereerst werden twee personeelsleden op

de lerarenopleiding opgeleid tot begeleider op school (BOS) voor het

tweedegraadsvakgebied. Daarnaast vervolgden twee personeelsleden

hun interne opleiding tot coach, gegeven door een van de coördina-

toren. Deze coördinatoren participeren in een werkgroep van de eerst-

egraadslerarenopleiding om tot grotere efficiëntie van de opleiding tot

eerstegraadsleraar te komen. In het schooljaar 2003-2004 waren de

volgende scholings- en coachingstrajecten gepland. Allereerst is er een

hoofd interne opleiding aangesteld met als taken: coördinatie en kwa-

liteitsbewaking van coaches, interne scholing van coaches, coördinatie

en inzet van meetinstrumenten voor leraarsgedrag, opvang in de
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nulweek van beginnende nieuwe leraren en het opzetten en uitvoeren

van pilots interne scholing. Intensieve begeleiding in de eerste zes

weken is staand beleid. Overleg tussen de coach en de leraar gaat waar

mogelijk via een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Op de plan-

ning voor 2004-2008 staan de volgende zaken op het gebied van

professionalisering en begeleiding van (startende) leraren benoemd:

het door het hele team aanpakken van vaardigheidsonderwijs, coach-

ing en intervisie, systematische leraarontwikkeling aan de hand van

valide instrumenten met behulp van een POP, evaluatie van specifieke

profielcompetenties, scholing van leraren op het gebied van het

nieuwe leren en coaching op het hierbij passende leraarsgedrag.

Mix 

In nascholing is intervisie, persoonlijke coaching en monitoring van

leraarcompetenties ingebouwd. Leraren volgen (delen van) lessen bij

elkaar en geven elkaar feedback. Leraren noteren hun gewenste

leraarrepertoire in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), zodat

op systematische wijze aan hun professionalisering wordt gewerkt.

In een nieuw schooljaar wordt een introductiecursus georganiseerd

voor tweedejaarsleraren en ervaren nieuwelingen. Tevens is dit een

gelegenheid voor collega’s die graag een opfrisser op dit gebied

willen hebben en/of mensen die daartoe door de schoolleiding

worden aangespoord. 

Opvang startende leraren

Een coördinator wordt als leraartrainer ingezet bij de introductie-

week voor nieuw personeel en stagiaires, zoals deze wordt georgani-

seerd door de eerstegraadslerarenopleiding. De startende leraren op

school komen na de startweek op maandelijkse basis samen in net-

werkbijeenkomsten, waarin op systematische wijze de beroepscom-

ponent van het leraarschap wordt getraind. Ook hebben startende

leraren een individuele coach, die in de eerste zes weken van zeer

nabij de ontwikkelingen volgt en vervolgens meer op afstand bege-

leidt. De startende leraren werken aan hun ontwikkeling met behulp

van een zelfevaluatieformulier voor startcompetenties en schrijven

een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), in samenspraak met hun

coach, dat zij vervolgens omzetten in leertaken. De vragenlijst inter-

actief leraarsgedrag wordt door startende leraren ingezet om hun

manier van omgaan met leerlingen te evalueren. Het team van

coaches vergadert op maandelijkse basis, waarbij het bijhouden van

begeleidingsvaardigheden als subdoel van elke bijeenkomst wordt

gehanteerd. In het schooljaar 2002-2003 is men gestart met het

trainen van collega’s door een aantal experts binnen school. 
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Kernteams van mentoren en leraren 

De school is een kleinschalig georganiseerde school. Elke afdeling

werkt met kernteams van mentoren en leraren, die het merendeel

van hun lessen op een bepaalde afdeling geven. Ieder kernteam heeft

een eigen kernteamleiding. Zo leren leerlingen (en hun ouders) en

leraren elkaar snel en goed kennen. Dit heeft een positieve invloed

op het onderwijs en de begeleiding, doordat de communicatielijnen

kort zijn. Bovendien draagt de kleinschalige organisatie bij aan een

ontspannen sfeer waarin men elkaar kan aanspreken. 

Waarderingen voor de begeleiding door starters

De bevindingen van de geïnterviewde startende leraren komen gro-

tendeels overeen. Over de sfeer en cultuur van de school zijn zij over

het algemeen te spreken. Ze zijn tevreden over de introductiedagen

voor aanvang van het schooljaar. Daardoor zijn leraren goed op de

hoogte van onder andere de werkwijze en regels op school. Een

leraar die halverwege het schooljaar nieuw op school kwam, miste

dit aanbod echter. De wekelijkse coaching wordt door de leraren als

nuttig ervaren. Startende leraren krijgen aanwijzingen en hulp van

een ervaren leraar naar aanleiding van klassenbezoeken. Ook eigen

vragen, leerdoelen en bijbehorende plannen worden op- en bijge-

steld. Sommige leraren voelen zich door deze coaching soms te veel

op de vingers gekeken. Ze vinden het ook belangrijke om hun eigen

gang te gaan en zelf te leren problemen op te lossen. Een veelvoor-

komend probleem waar leraren tegenaan lopen, is het vaststellen van

en inspelen op de verschillende niveaus van leerlingen. De grote

niveauverschillen maken het voor een leraar lastig om bijvoorbeeld

een omschakeling te maken van een vmbo- naar een vwo-klas. Dit

gebrek aan kennis en ervaring geeft problemen bij het aanbieden en

opbouwen van de leerstof. Ook bij het maken van toetsen geeft dat

problemen; leerlingen worden te hoog of te laag ingeschat. Achteraf

blijken er dikwijls toetsen aanwezig te zijn op school, terwijl star-

tende leraren hiervan niet op de hoogte waren. Dit hangt grotendeels

samen met de grote autonomie en individualiteit van leraren. Twee

leraren die voorheen buiten het onderwijs werkzaam waren, geven

aan dat ze erg moesten wennen aan de individualiteit in het onder-

wijs. Leraren ervaren weinig mogelijkheden tot overleg, uitwisseling

en samenwerking met collega’s. Vaak gebeurt dit tussendoor en vrij

informeel. Collega’s zijn wel bereid om te helpen als de startende

leraar daar zelf om vraagt. De startende leraren geven zelf aan dat het

erg jammer is, dat ervaren leraren hun expertise zo weinig met

anderen delen. In de netwerken voor startende leraren wordt wel

voldoende gelegenheid gegeven om ervaringen uit te wisselen door
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middel van intervisie. De thema’s die aan bod komen, zijn vooral

pedagogisch gericht en niet onderwijsinhoudelijk en onderwijs-

kundig. Leraren blijken juist op onderwijsinhoudelijk vlak behoefte

te hebben aan hulp, gezien de problemen die ze ervaren bij het

inplannen, opzetten en opbouwen van lessen en het aanpassen van

het lesgeven aan het niveau van de leerlingen. De vaak slechte

beschikbaarheid van lesmaterialen en methodes en de beperkte

didactische aanwijzingen in de handleidingen werkten daarbij

belemmerend. 
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Bijlage 2

Beschrijving van de opvang van startende leraren op vernieuwende

scholen in het basisonderwijs
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Case 5 Een basisschool die consequent werkt aan de professio-
nalisering van het team/IPB-school

Basisschool Het Timpaan

Basisschool Het Timpaan in Wehl is in 2001 ontstaan uit drie basis-

scholen. Met het team is een gedeelde visie geformuleerd. Op Het

Timpaan wil men van en met elkaar leren. Belangrijke kenmerken

zijn: adaptief onderwijs, pedagogisch klimaat, creativiteit en deskun-

digheidsbevordering. Van hier uit wil men rolspecifieke competenties

beschrijven voor alle medewerkers en een nieuw model (instrument)

voor POP-gesprekken en dergelijke ontwikkelen. Tevens is op Het

Timpaan functiedifferentiatie ingevoerd. 

Begeleiding van leraren

Loopbaan 

Het onderwijs op Het Timpaan kenmerkt zich door een aantal loop-

baankenmerken. Personeelsleden hebben een bepaalde mate van

vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Er wordt grote waarde

toegekend aan collegiaal overleg en samenwerking. Het uitgangspunt

in het collegiale werken is openheid en wederzijds respect. Van

personeelsleden wordt verwacht dat ze het beleid van de school en

het bestuur positief kritisch en oprecht vormgeven. Er wordt vanuit

gegaan dat er sprake is van betrokkenheid op de school als organisa-

tie en dat benoemde samen met andere personeelsleden bouwt aan

de school. Contacten met ouders moeten een open karakter hebben,

waarbij de eigen deskundigheid het uitgangspunt moet zijn.

Stagebeleid 

Het Timpaan heeft een uitgebreid stagebeleid wat betreft de begelei-

ding van stagiaires vanuit het mbo en de pabo. Dit beleid is geïnitieerd

vanuit het bestuur van de school dat door een gericht stagebeleid

een duidelijk kader wil schetsen, waarbinnen de verplichting tot het

bieden van stagemogelijkheden kan worden gerealiseerd. In het

stagebeleid van de school staan alle rollen en bijbehorende taken en

verantwoordelijkheden van de betrokkenen binnen de basisschool en

de opleiding beschreven. Zo heeft men bijvoorbeeld beschreven dat

een leraar minstens drie jaar ervaring in het basisonderwijs moet

hebben om een stagiaire te begeleiden. Het aantal stageplaatsen

bedraagt maximaal vijftig procent van het totaal aantal formatie-

plaatsen aan de school. Het Timpaan heeft studenten die deelnemen

aan het traject ‘werkplekleren’. Daarnaast zijn er ‘reguliere’ stagiaires

die begeleid worden door de interne stagebegeleider en de mentor in
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de klas. De functie van interne stagebegeleider wordt vervuld door

een leraar in dienst van het schoolbestuur. Daardoor kan hij de

student gedurende de gehele opleiding binnen het bestuur in diverse

leerjaren volgen. Daarnaast kan de interne stagebegeleider het

schoolbestuur attenderen op potentiële kandidaten voor de invulling

van toekomstige vacatures. 

Begeleiding nieuwe leraren

Begeleidingsplan 

Ook voor de begeleiding van nieuwe leraren is op Het Timpaan een

begeleidingsplan opgesteld. Dit begint bij gerichte introductieactivi-

teiten om het ‘in- en aanpassingsproces van de nieuwkomer’ te

bevorderen. De directeur heeft hiervoor een ‘checklist’ waarop alle

bespreekpunten en acties staan met betrekking tot het inwerken en

begeleiden van nieuwe leraren. Voor aanvang van het nieuwe school-

jaar of de ingangsdatum van de benoeming krijgt de nieuwe leraar

van de directie informatie over onder andere de schoolgids, het

schoolplan, het zorgplan, de taaklijst, de afsprakenlijst, relevante

roosters, leerlingenlijsten, de onderwijsmap, groepsmap, zorgmap,

personeelslijst, bij- en nascholingsmogelijkheden, een postvak en het

traject van begeleiding. De directie heeft met de beginnende leraren

bij aanvang van de werkzaamheden een startbijeenkomst om ze

wegwijs te maken binnen de organisatie. Daarbij wordt aandacht

besteed aan sociale integratie in de school. Dit wordt bijvoorbeeld

gedaan door het bevorderen van informele contacten met collega’s en

het voorstellen en in contact brengen met relevante geledingen en

externe contacten van de school. 

Coaching

In het eerste jaar wordt een ervaren collega-leraar als coach/mentor

aangesteld. Dit is bij voorkeur de parallelleraar, bouwcoördinator of

de collega waarmee een duobaan wordt aangegaan. Tijdens het regel-

matige overleg kunnen functioneren en lesvoorbereiding worden

besproken. Indien nodig krijgt de mentor de gelegenheid om klas-

senbezoek te doen. De geplande ouderinformatieavond wordt vooraf

met de mentor besproken en georganiseerd. De ouderavond (10

minutengesprek) wordt vooraf met de coach doorgesproken en ach-

teraf geëvalueerd. Tijdens het functioneringsgesprek worden afspra-

ken gemaakt over eventuele voortgezette coaching. De coach kan

gebruikmaken van de map ‘Klaar voor de start’ van de AVS die op

school aanwezig is. Volgens het taakbeleid is er twintig uur beschik-

baar voor de begeleiding van de startende leraar. Het is aan de coach
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om ook op de ‘kleine dingen’ te letten om ervoor te zorgen dat de

nieuwe leraar zo snel mogelijk ingeburgerd raakt. Enkele voorbeel-

den zijn: de naam van de nieuwe leraar op het groepsplan, op de uit-

nodigingen naar nieuwe leerlingen, op de uitnodigingen voor 10

minutengesprekken en bij de mededelingen in het schoolinformatie-

blad, een eigen sleutel, de naam op een nieuwe personeelslijst, het

ontvangen van het intern infobulletin, betrekken bij bijzondere acti-

viteiten en de inrichting van het klaslokaal en een eigen postvak. 

Schooltaken

Met fulltimers en deeltijders zijn afspraken gemaakt over het bijwo-

nen van de teamvergadering, bouwvergadering, bijzondere bijeen-

komsten en werkgroepvergaderingen. In het begin ligt het accent

vooral op de lesgevende taken en de directe voorbereiding daarvan.

Afspraken over schooltaken kunnen zowel door de coach als de

directie worden gemaakt.

Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprek

Na twee maanden en vier maanden diensttijd vinden functionerings-

gesprekken plaats met de directeur en/of de adjunct-directeur.

Voorafgaand aan de functioneringsgesprekken worden klassen-

bezoeken afgelegd. Na vier maanden diensttijd wordt de bouw-

coördinator geraadpleegd over het functioneren in de betreffende

‘bouw’. Voor 1 mei vindt een beoordelingsgesprek plaats. Hierin

wordt gemeld of de nieuwe collega voorgedragen wordt bij het

schoolbestuur voor een vaste aanstelling. Het besluit tot deze voor-

dracht wordt door de directie genomen. De directie kan besluiten

hierover tevoren andere collega’s te raadplegen. Als de nieuwe leraar

al een vaste aanstelling heeft op grond van een arbeidsverleden op

een andere school, vervalt het beoordelingsgesprek en vindt een

functioneringsgesprek plaats.

Mening directeur 

Volgens de directeur van Het Timpaan verloopt de begeleiding van

startende leraren ‘redelijk goed’. Mensen voelen zich volgens hem

snel opgenomen in de groep, weten de weg binnen de school en

weten wat van hen wordt verwacht. Een ontwikkelingspunt bij de

begeleiding van de startende leraar door de mentor is de ‘fysieke

nabijheid’, bijvoorbeeld door de leraar en mentor naast elkaar

liggende klaslokalen toe te wijzen. 
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Meningen van leraren

Twee startende leraren hebben hun ervaringen verwoord met betrek-

king tot de start als leraar in het basisonderwijs en de begeleiding

daarbij. De eerste is een 29-jarige leraar van groep 1/2 die drie jaar is

afgestudeerd. De ander is een 25-jarige leraar die sinds één jaar is

afgestudeerd en lesgeeft in groep 1, groep 1/2 en groep 7/8. 

Primair proces

De minder ervaren leraar geeft aan dat het haar relatief veel tijd kost

om lessen voor te bereiden. Dit komt volgens haar doordat ze zich

moet inlezen en inwerken in de methode. Beide leraren geven aan

dat ze soms twijfelden of ze voldoende leerstof aanboden wat betreft

de leerdoelen. Eén leraar die bij de kleuters werkt, geeft aan dat in

haar opleiding te weinig aandacht is besteed aan de specifieke werk-

wijze, materialen en invulling van activiteiten bij kleuters. Daardoor

had zij moeite bij het voorbereiden en uitvoeren van (bepaalde)

lessen en activiteiten. Ze ervaart hierbij veel steun van de samen-

werking met andere collega’s, de structuur van de dagindeling en het

principe van basisontwikkeling. Dezelfde leraar geeft ook aan dat ze

het lastig vindt om goed zicht te houden op de gehele groep, zeker

als kinderen in hoeken op de gang werken. Soms ‘vergat’ zij deze

kinderen. Ze merkt op dat dit langzaamaan beter gaat. De andere

leraar merkt op dat ze op het gebied van orde houden gaandeweg

merkt wat wel en niet werkt. Ze geeft aan dat dit te maken heeft met

afspraken met kinderen en klassenmanagement. Wat betreft de

controle en evaluatie van het werk van de kinderen heeft zij daaren-

tegen geen problemen ervaren. 

Arbeidsorganisatie 

Eén leraar is gestart in een noodlokaal. Daardoor had zij meer last

van geluidsoverlast en een onprettig klimaat. De leraren hebben

weinig problemen ervaren wat betreft de structuur van de school.

Voor beide leraren was het soms wennen op school wat betreft taken

en de tijdsdruk daarbij. Ze hebben geen problemen ervaren bij de

communicatie binnen de school. Eén leraar gaf wel aan dat ze het

lastig vindt om aansluiting te vinden bij collega’s door de grootte van

de school. Ze wist daardoor niet altijd welke functie iemand vervulde

en in welke groep. Beide leraren hebben geen problemen ervaren wat

betreft de veiligheid op school. 

B
ijl

ag
en



De begeleiding van startende leraren131

Externe omgeving 

Eén leraar heeft geen problemen ervaren bij de cultuur van het

beroep. De ander geeft aan dat er niet altijd begrip was van collega’s

voor starters, omdat bepaalde zaken voor hen vanzelfsprekend zijn.

Volgens haar was het eigenlijk de taak van de mentor om daar iets

aan te doen. Wel kwam dit volgens haar in vergaderingen aan de

orde. De contacten met ouder verlopen bij beide leraren zonder pro-

blemen. Op het gebied van maatschappelijke mogelijkheden en

status van het beroep hebben zij beiden ook geen problemen ervaren. 

Begeleiding van startende leraar

Eén leraar was afgestudeerd toen zij als leraar werd aangesteld. De

ander was al enkele maanden eerder, na een assessment, als leraar

aan het werk gegaan. Beide leraren hebben begeleiding gekregen

door een mentor bij wie ze terechtkonden met vragen en waarmee ze

begeleidingsgesprekken voerden. Verder was er volgens een leraar

een handleiding over begeleiding en gestelde eisen aan nieuwe

leraren. Dezelfde leraar geeft aan veel steun te hebben ervaren van

andere nieuwe leraren die met dezelfde problemen worstelden. ‘Je

kunt elkaar goed aanvoelen en dingen beter herkennen dan bij ervaren

leraren. Zo kun je elkaar helpen.’

Waardering voor de begeleiding 

De meer ervaren leraar vond de start als leraar prima. Ze vond het

prettig om op ieder moment bij de mentor terecht te kunnen met

vragen. De ander geeft aan dat het ‘best pittig’ en ‘af en toe een hele

kluif ’ was. ‘Je bent vooral nog heel druk op klassenniveau. Heb soms de

vergaderingen en cursussen als te veel ervaren’, aldus dezelfde leraar. Ze

vult aan dat ‘je het moet leren door te doen.’ ‘Ik zou het iedereen kunnen

aanraden om starters aan elkaar te koppelen. Niet alleen ervaren bij

nieuwe leraar. Vaak is het lastig voor de ervaren leraar om zich in te

leven in de starter. Ook voel je je als starter niet altijd vertrouwd om

dingen te roepen tegen een ervaren leraar. Is dat niet een hele domme

vraag? Als je merkt dat meerdere leraren dezelfde problemen hebben,

maakt dat het makkelijk om er over te spreken.’
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Case 6 Zelfsturende teams in het basisonderwijs

Basisschool De Achtbaan

Basisschool De Achtbaan in Melick kenmerkt zich door ervaringsge-

richt onderwijs (EGO) en projectonderwijs. In het onderwijs wordt

uitgegaan van de didactische driehoek van Josef Kok. Daarbij is een

leerarrangement een samenspel van de relatie tussen een leerling(en),

leerbronnen en leeromgeving. De leraar is ‘onderdeel’ van de leerbron

en vervult niet de functie van sturende, instructieve leraar, maar is

veel meer begeleider en vraagbaken. De school wil zo ‘onderwijs op

maat’ bewerkstelligen door ‘een team op maat’. Voor kinderen bete-

kent dit meer individuele begeleiding en meer eigen verantwoordelijk-

heid. Het kind registreert zijn eigen leerproces in sterkere mate. De

Achtbaan is een TOM-school (Team Onderwijs op Maat). Door middel

van clustergestuurd werken tracht men adaptief onderwijs te realiseren

en competentiegestuurd te werken. Hiermee tracht men de ontwikke-

lings- en carrièremogelijkheden van de leraren te vergroten.

Begeleiding van leraren

Clustergestuurd werken

De Achtbaan hanteert een inrichtingsmodel, waarin alle groepen

heterogeen zijn samengesteld. In een heterogene groep zitten kinderen

van verschillende leeftijden bij elkaar. Bijvoorbeeld in de groepen 1/2

zitten de vier- tot en met zesjarigen bij elkaar. De school heeft voor

dit model gekozen om adaptief onderwijs zo optimaal mogelijk te

maken, zodat alle kinderen onderwijs op maat kunnen krijgen. De

kinderen komen ’s morgens in de eigen klas (basisgroep) binnen. Na

een bepaalde tijd gaan de beide groepen uit elkaar en wordt in

instructiegroepen gewerkt. In deze instructiegroepen komen de

cursorische vakken aan de orde. De wereldverkennende vakken,

creatieve vakken en het bewegingsonderwijs komen terug in de

middagen. De school heeft vier clusters, te weten cluster 1/2, cluster

3/4, cluster 5/6 en cluster 7/8. Ieder cluster omvat drie of vier hete-

rogene groepen. De clusters 1/2 en 3/4 vormen samen de onderbouw.

De clusters 5/6 en 7/8 vormen samen de bovenbouw. De bemensing

van deze clusters bestaat voornamelijk uit groepsleraren. Een cluster

bestaat uit een mix van senior- en juniorleraren en stagiaires.

Daarnaast zijn enkele lio’s, een professionele klassenondersteuner (in

de bovenbouw groepen 5 t/m 8) en de IB-er gedeeltelijk in de onder-

bouw (cluster 3/4) ingezet. Tevens beschikt de school over een klas-

senassistent die in de clusters 1/2, 3/4 en 5/6 werkt. In de toekomst

wordt gestreefd naar meer inzet van de professionals.

B
ijl

ag
en



De begeleiding van startende leraren133

Clusteroverleg 

Wekelijks vindt een clusteroverleg plaats, de zogenaamde cluster-

bespreking. Hierin komen alle mogelijke zaken aan de orde: onder-

wijsinhoud, organisatie, kinderen met problemen en reflecteren op

elkaars competenties (feedback). Ieder cluster heeft een eigen voor-

zitter en secretaris. De secretaris stelt een besluitenlijst op van de

clusterbespreking. De school heeft voor de clusterbespreking een

formulier ontwikkeld, dat ook wordt gehanteerd. Clustergestuurd

werken betekent ‘niet alleen beter overleg met betrekking tot normale

zaken rondom klassenmanagement zoals planning, registratie en

leerlingbespreking, maar vooral ook het met elkaar ontwikkelen van

het nieuwe leren, reflexief bezig zijn en elkaar feedback geven’. Het

streven is ook om clusters zoveel mogelijk breed te bezetten: een

groepsleraar krijgt bijvoorbeeld ondersteuning van een onderwijs-

assistent of klassenassistent. Daarnaast worden stagiaires van

verschillende opleidingsinstituten, zoals de pabo en het roc ingezet.

Team Onderwijs op Maat (TOM)

De Achtbaan is een TOM-school (Team Onderwijs op Maat).

Onderwijs op maat wordt volgens de visie van De Achtbaan gereali-

seerd door Team Onderwijs op Maat. Dit schooljaar heeft men inten-

sief contact opgebouwd met Hogeschool Zuyd te Heerlen en is een

convenant afgesloten. Dit houdt in dat de opleidingsschool in

Heerlen De Achtbaan beschouwt als een vernieuwingsschool,

waarmee zij als opleidingsinstituut hun voordeel willen doen. De

vier TOM-scholen in de provincie Limburg werken samen in een

netwerk, waarbij de twee onderwijsbegeleidingsdiensten Consent

Heerlen en BCO Venlo de coördinatie op zich nemen. Dit schooljaar

nemen ook de verschillende opleidingsscholen (pabo’s) aan dit

netwerk deel. De pabo is voor De Achtbaan een ‘interessante partner’

om het werken in clusters en de gezamenlijke verantwoordelijkheid

verder te implementeren. Door het aannemen van stagiaires ontstaan

er goede contacten met leraren, waardoor indirect een scholing

plaatsvindt. De pabo’s in Roermond en Heerlen zijn ook zeer geïnte-

resseerd in de ontwikkelingen met betrekking tot TOM. Vanuit het

regionaal opleidingscentrum Roermond (roc) lopen dit schooljaar

een aantal toekomstige onderwijsassistenten stage op school. 

Schoolbestuur 

Het schoolbestuur van basisschool De Achtbaan (Melior) is vooruit-

strevend wat betreft personeelsbeleid. Men is in gesprek over het

aanstellen van onderwijsassistenten in de toekomst. De Achtbaan

neemt een voortrekkersrol wat betreft de competenties van leraren
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binnen de kaders van gemeenschappelijke ambities. Binnen Melior

wordt het ontwikkelen van portfolio’s geïnitieerd en gaan directeuren

van scholen aan de slag met competentieprofielen (SBL). Video-inter-

actiebegeleiding is opgestart en zal worden gecontinueerd. Scholing

in het kader van deskundigheidsbevordering zal voortdurend aan-

dacht hebben.

Begeleiding starters

Startende leraren worden op verschillende manieren begeleid binnen

de school. Binnen het cluster heeft de startende leraar verschillende

aanspreekpunten om raad te vragen, doordat een cluster bestaat uit

een mix van senior- en juniorleraren en stagiaires. De directeur en

clusterleider houden gesprekken met leraren over het persoonlijk

ontwikkelingsplan (POP), waarbij 360 graden feedback wordt

gebruikt. De clusterleider consulteert in de groep en in cluster-

besprekingen. Het werken in het cluster bevordert dat de begeleiding

vrijwel dagelijks tot uiting komt in contacten met de andere collega’s

binnen zo’n clusterteam. Stagiaires worden met een grote verant-

woordelijkheid ingezet in het totale cluster. Ze gaan zo veel mogelijk

zelf aan de slag in de klas. Zo streeft de school naar een voorberei-

ding van een startende leraar, ‘die ingezet kan worden met een

gezamenlijke verantwoordelijkheid naar een groep kinderen met de

mogelijkheid ieders talenten volledig in te zetten’. In het begelei-

dingsprogramma wordt aangesloten op het portfolio van het oplei-

dingsinstituut (competentieprofiel) en de docentcompetenties van

het SBL.

Meningen van leraren 

Vier vrouwelijke startende leraren hebben hun ervaringen verwoord

met betrekking tot de start als leraar in het basisonderwijs en de

begeleiding daarbij. De één is een 23-jarige leraar die drie jaar

geleden is afgestudeerd. Zij geeft twee ochtenden les in groep 3 en

de overige dagen vult ze in met ADV-vervanging in de groepen 3 tot

en met 8. De volgende leraar is 27 jaar, vijf jaar afgestudeerd en geeft

les in groep 5/6. De derde leraar is 25 jaar, vier jaar afgestudeerd en

geeft les aan groep 4/5. De vierde leraar is 29 jaar, zes jaar afgestu-

deerd en geeft les aan groep 7/8. 

Primair proces

Drie leraren geven aan dat ze geen problemen hebben ervaren bij de

voorbereiding en uitvoering van lessen. Dit is volgens twee leraren te

danken aan het werken in clusters, waarbij veel zaken gezamenlijk

worden besproken en voorbereid. Eén leraar heeft tijdens het derde
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en vierde van de opleiding stage gelopen op deze school. Daardoor

had zij al ervaring opgedaan met deze werkwijze. Twee leraren

hebben soms problemen ervaren bij het overzicht houden op het leer-

proces en het werk van de leerlingen en het terugkoppelen van

gemaakte opdrachten en toetsresultaten naar leerlingen. Eén leraar

geeft aan dat er volgens haar soms te weinig tijd is om toetsresultaten

te evalueren en stil te staan bij hiaten. Dit komt volgens haar doordat

er snel door de stof wordt gegaan, er veel kinderen zijn en leraren

niet altijd de tijd hebben om deze kinderen extra aandacht te geven.

De leraar met drie jaar ervaring geeft aan dat er in haar eerste groep

veel niveauverschillen waren. Met hulp van de IB-er en RT-er heeft zij

de leerstof aangepast. Zelf had zij daar onvoldoende zicht op en

kennis van. Het klassenmanagement bij grote niveauverschillen vond

zij soms dan ook moeilijk evenals de controle en evaluatie van

opdrachten en toetsresultaten bij ‘zorgleerlingen’. Op het gebied van

orde houden vindt dezelfde leraar het moeilijk om in de wisselende

groepen alsmaar duidelijk en consequent te zijn. In de ‘vaste groepen’

gaat dit volgens haar beter, met uitzondering van kinderen met

gedragsproblemen. De iets meer ervaren leraren hebben daar geen

problemen mee ervaren. 

Arbeidsorganisatie 

Op het gebied van faciliteiten merken drie leraren op dat er onvol-

doende ruimte was om te overleggen en gesprekken te voeren. Ook

merken zij op dat de school kampt met een ruimtegebrek, waardoor

bijvoorbeeld ook het werken in hoeken of in kleine groepjes erg

lastig wordt. De structuur op school, waarbij gewerkt wordt in units,

ervaren de leraren als positief. De leraren geven aan dat ze met

praktische vragen snel terechtkunnen bij collega’s uit dezelfde unit.

Wel ervaart één leraar het als negatief, dat door het werken in units

de afstand tussen leraren en schoolleiding groter is. Bij groeps-

overstijgende problemen is het volgens haar moeilijk om hierover

met de schoolleiding te kunnen praten. De leraren hebben geen

problemen wat betreft de cultuur van de school en de onderliggende

kenmerken. 

Externe omgeving 

De leraar met vijf jaar ervaring heeft, behalve een keer in het contact

met ouders over het gedrag van hun kind, geen problemen ervaren

op het gebied van de ‘externe omgeving’ van de school. De leraren

hebben geen problemen ervaren met het negatieve imago van het

lerarenberoep. Daarnaast merkt één leraar dat sommige leraren haar

startproblemen niet accepteren. Ze geeft daarbij aan dat zij zich
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daarvan misschien niet bewust waren, omdat ze zelf al jaren in het

vak zitten. Verder vindt ze dat er soms te veel van een starter wordt

verwacht. Wat betreft de contacten met ouders waren er volgens één

leraar soms wel cultuurverschillen en andere verwachtingspatronen.

Dit leidt volgens haar vrijwel nooit tot problemen. De leraar met zes

jaar ervaring geeft aan dat ze wel eens heeft ervaren, dat ouders in

eerste instantie meer vertrouwen leken te hebben in meer ervaren

leraren. Gedurende het schooljaar wist ze dat vertrouwen wel van de

ouders te winnen. De leraar met vier jaar ervaring geeft aan dat ze

als jonge, onervaren leraar gesprekken met ouders spannend vond.

Om dit te ondervangen, bereidde ze moeilijke gesprekken goed voor

en sprak ze deze door met een collega. Geen van de leraren heeft

problemen ervaren wat betreft de maatschappelijke mogelijkheden

en status van het lerarenberoep. 

Begeleiding van startende leraar

Twee leraren geven aan dat zij geen begeleiding hebben gehad bij de

start als leraar. Een andere leraar kon terugvallen op haar duo-

partner van groep 3/4, waarbij ze met problemen terecht kon. Eén

leraar geeft aan dat het werken in clusters haar heeft gesteund bij de

start als leraar. Daardoor was er gezamenlijke verantwoordelijkheid

voor leerlingen en waren er regelmatig overlegmomenten. Twee

leraren geven aan dat het prettig was dat je direct bij collega’s terecht

kon met vragen. Ten slotte geeft één leraar aan dat ze de gesprekken

over het persoonlijk ontwikkelingsplan met de directeur als prettig

heeft ervaren om zaken te bespreken die wel of niet goed gingen. 

Waardering voor de begeleiding

De leraar met drie jaar ervaring vond de start als leraar zeer intensief

en af en toe ook moeilijk. Over het algemeen vond ze het ook zeer

leuk en leerzaam, voelde ze zich snel op haar plek en gaat ze met

plezier naar haar werk. De leraar met vijf jaar ervaring is eveneens

positief over haar start als leraar. Met name ook over haar start met

ADV-invulling in alle groepen is zij te spreken, omdat je volgens

haar zo de school, collega’s en kinderen goed leert kennen. Hier sluit

de mening van de leraar met zes jaar ervaring op aan. De andere

leraar spreekt dit juist tegen en vindt het invullen van de ADV zwaar

en geschikter voor een ervaren leraar. De minder ervaren leraar geeft

aan dat ze met een groot deel van haar problemen bij verschillende

collega’s terechtkon. Ze vond het jammer dat ze er altijd zelf om

moest vragen en er geen vaste begeleider was. De andere leraar zegt

veel te hebben geleerd van de ‘informele begeleiding’ en samen-

werking met haar duo-partner, met name op het gebied van ouder-
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gesprekken. Twee andere leraren zijn overwegend positief gesteld

over het werken in clusters als vorm om samen te werken, de verant-

woordelijkheid te delen en elkaars kwaliteiten te benutten. 
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Case 7 Een opleidende school in het basisonderwijs

Basisschool Het Rondeel

Basisschool Het Rondeel in ’s-Hertogenbosch is in 1991 ontstaan

vanuit het samengaan van twee scholen. In de visie op onderwijs

binnen Het Rondeel staan de volgende punten beschreven. ‘We

willen graag dat ieder kind zich prettig voelt op onze school en de

kans krijgt zich te ontplooien, zodat hij of zij zich later thuis voelt

in de maatschappij. De school wil zorgen voor een brede basis-

opleiding, waarin het kind centraal staat. Het Rondeel wil actief

onderdeel zijn van de samenleving en richt zich met name op de

wijk waar ze is gevestigd.’ 

Visie opleidingsschool 

Het Rondeel beschrijft in haar visie op opleidingsscholen twee doel-

stellingen. De eerste doelstelling is dat de partners een gemeenschap-

pelijke visie op het leren door de kinderen in de school en op het

leren door de studenten in de praktijk ontwikkelen. Een tweede

doelstelling is dat de partners toetsen of het curriculum van de oplei-

ding en het schoolcurriculum op elkaar aansluiten en zonodig aan-

passingen maken. De gemeenschappelijke organisatie is gericht op

ondersteuning van studenten, schoolprofessionals, school en oplei-

ding. De school krijgt ondersteuning, mede door de studenten bij

het veranderingsproces naar nieuwe leerconcepten, krijgt meer

handen in de klas en ontwikkelt haar visie op onderwijzen. Het

Rondeel is ingericht op ontwikkeling en assessment van studenten

en op professionalisering van leraren, de school en de opleiding. Er

wordt een visie ontwikkeld op de gewenste competenties van leraren

en hoe deze aansluiten op de landelijke startbekwaamheden. Binnen

de opleidingsschool is het groeimodel gedurende hun studieperiode

de leidraad voor hun ontwikkeling. Wanneer een student als leraar

in dienst van de basisschool komt, staat op Het Rondeel het profes-

sionele, persoonlijke ontwikkelplan centraal voor de ontwikkeling

van de leraar.

Werkwijze School Video Interactie Begeleiding (SVIB)

Op Het Rondeel zijn twee intern begeleiders die de SVIB-opleiding

hebben gedaan. Als een leraar ervoor kiest door middel van SVIB te

worden begeleid, volgt eerst een gesprek tussen leraar en begeleider.

Hierin vindt informatie-uitwisseling plaats over de werkwijze van

SVIB en over de vraagstelling van de leraar. Afhankelijk van de

vraagstelling wordt een moment afgesproken waarop wordt gefilmd.

Vervolgens wordt een video-opname gemaakt van ongeveer twintig
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minuten. Deze opname wordt door de begeleider geanalyseerd. Een

selectie van fragmenten wordt hierna samen met de leraar bekeken.

Door de beelden wordt de leraar geactiveerd om naar het positieve in

zijn/haar eigen handelen te kijken en naar mogelijkheden om de

situatie te verbeteren. Aan het eind van het gesprek wordt een

afspraak gemaakt voor een volgende opname, waarbij de leraar zich

in een vergelijkbare situatie probeert te richten op zijn/haar werk-

punten. Deze cyclus wordt een aantal keren herhaald. Tijdens een

begeleidingstraject worden gemiddeld vier à vijf opnamen gemaakt.

Begeleiding van leraren

De begeleiding van leraren op Het Rondeel is onderverdeeld in een

viertal gebieden: stagiaires vanuit de pabo, nieuwe leraren, leraren

die langer dan twee jaar op school werken en leraren die extra bege-

leiding krijgen. 

Stagiaires vanuit de pabo

Wanneer een stagiaire bij Het Rondeel komt, streeft men ernaar dat

hij/zij in iedere bouw één periode stage loopt. De begeleiding van de

stagiaires verloopt via de basisschoolcoach (werkzaam op de basis-

school) en opleidingscoach (werkzaam op de pabo). De stagiaire stelt

het eigen groeiplan op en de begeleider komt aan de hand van dit

plan in de klas voor een klassenbezoek. Het klassenbezoek is mini-

maal één keer in iedere periode en indien nodig vaker. Ook hebben

de stagiaires onder leiding van de coach intervisie, zowel op de

basisschool als op de pabo. Tot slot streeft men naar het werken aan

een gezamenlijk klasoverstijgend ontwikkelplan. Bijvoorbeeld het

volgen van de implementatie van een rekenmethode.

Nieuwe leraren

Samen met een nieuwe leraar stelt de coach, meestal de intern bege-

leider, een plan van aanpak voor de begeleiding op. Hierbij staan de

leraar en de visie van de school centraal. Aan de hand van dit plan

worden op jaarbasis acht klassenbezoeken afgelegd. De video wordt

daarbij als middel ingezet door de intern begeleiders die de SVIB-

opleiding (School Video Interactie Begeleiding) hebben gedaan. Deze

beelden kijken de leraar en de coach samen terug. De leraar benoemt

daarbij zijn/haar werk- en aandachtspunten voor de komende

periode. Van dit alles wordt door de coach een verslag gemaakt.

Leraren die langer dan twee jaar op school werken

Iedere leraar binnen Het Rondeel krijgt twee keer per jaar begeleiding

wat betreft het schoolconcept. De leraar kan zelf de hulpvraag formu-
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leren, waarop gefocust wordt bij het filmen tijdens het klassenbezoek.

Deze beelden bekijken de leraar en de coach samen. Daarbij benoemt

de leraar zijn/haar werk- en aandachtspunten voor de komende

periode. Van dit alles wordt door de coach een verslag gemaakt. De

leraar zet deze bevindingen om in een persoonlijk ontwikkelingsplan

(POP), waarbij zowel naar de korte als lange termijn wordt gekeken. 

Leraren die extra begeleiding nodig hebben

Een aantal leraren heeft extra begeleiding nodig. Dit kan op eigen

initiatief zijn, maar ook op aanbeveling vanuit de directie. Vaak

hangt dit samen met persoonlijke of organisatorische problematiek.

Samen met de leraar stelt de coach, meestel de intern begeleider, een

plan van aanpak voor de begeleiding op. Hierbij staan de leraar en de

visie van de school centraal. Aan de hand van dit plan worden een

zestal klassenbezoeken afgelegd. De video wordt daarbij als middel

ingezet door de intern begeleiders die de SVIB-opleiding (School

Video Interactie Begeleiding) hebben gedaan. De leraar en coach

kijken deze beelden samen terug en de leraar benoemt zijn/haar

werk- en aandachtspunten voor de komende periode. De coach

maakt hiervan een verslag. Vervolgens vindt ook weer de terug-

koppeling plaats naar het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Meningen van leraren

Drie startende leraren hebben hun ervaringen verwoord met betrek-

king tot de start als leraar in het basisonderwijs en de begeleiding

daarbij. Eén lio is 22 jaar en geeft les in groep 2/3. Een tweede lio is

46 jaar en geeft ook les in groep 2/3. Tot slot is er een leraar van

35 jaar, die twee jaar is afgestudeerd en lesgeeft in groep 8.

Primair proces

Het voorbereiden van lessen levert bij de leraren geen problemen op.

Eén lio geeft aan dat ze wel problemen heeft ervaren bij de planning

van groep 2, zó dat groep 3 rustig kan werken. Ook heeft zij moeite

met het plannen van het zelfstandig werken. De andere lio geeft aan

op didactisch gebied nog meer te kunnen leren. De leraar met twee

jaar ervaring geeft aan dat ze op het gebied van klassenmanagement

moeite had om individuele instructie te geven, omdat ze een grote

groep had. Beide lio’s geven aan (soms) te weinig tijd te hebben om

goed te evalueren met kinderen (die een eigen leerlijn hebben) over

het gemaakte werk. De andere leraar vult aan dat ze het complex

vindt om overzicht te houden op het leerproces en het werk van

kinderen wanneer veel kinderen uitvallen op bepaalde gebieden.

Het ontbreekt volgens haar vaak aan tijd om te evalueren. 
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Arbeidsorganisatie 

De lio’s geven aan dat er op school voldoende computers zijn, maar

dat die niet altijd optimaal werken. De andere leraar heeft geen pro-

blemen ervaren bij de geboden faciliteiten. Bij de structuur, cultuur

en veiligheid van de school hebben zij geen problemen ervaren. 

Externe omgeving 

Geen van de leraren heeft problemen ervaren bij de cultuur van het

beroep. De lio’s hebben geen problemen ervaren in de contacten met

ouders in tegenstelling tot de leraar met twee jaar ervaring. Die heeft

problemen ervaren in contacten met ouders wat betreft het gedrag

van kinderen. Zij geeft aan dat ouders hun kind in bescherming

nemen en het probleem naar de school toeschuiven. Eén lio geeft aan

dat ze het jammer vindt dat de status van het beroep ‘als eenvoudig’

wordt gezien. De andere leraren hebben hier geen problemen mee

ervaren. 

Begeleiding van startende leraren

De leraren geven aan dat ze door de interne begeleider begeleid

worden door middel van School Video Interactie Begeleiding en

voor- en nagesprekken. De begeleiding vindt plaats op grond van de

vragen en werkpunten van de leraren. Maandelijks is er ongeveer een

uur voor evaluatie ingepland. Daarnaast geven de leraren aan dat ze

zelf om extra begeleiding(tijd) kunnen vragen. Tot slot geven de

leraren aan dat ze altijd bij collega’s terechtkunnen, feedback kunnen

vragen en dat de sfeer goed is. 

Waardering voor de begeleiding

De leraren spreken een positieve waardering uit voor hun begelei-

ding. Eén lio geeft aan dat ze de start als leraar heel hectisch vond en

dat er veel op haar afkwam. Met vragen en onzekerheden konden

beide lio’s altijd bij iemand terecht. 
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Case 8 Een basisschool die inhoudelijk aan verbetering van het
onderwijs werkt en daar beginnende leraren in betrekt

Basisschool De Groote Wielen

Basisschool De Groote Wielen is sinds augustus 2005 gestart in een

nieuwbouwwijk in Rosmalen. De school wil alle kinderen inclusief

onderwijs bieden. De onderwijsbehoeften van kinderen vormen het

uitgangspunt van het onderwijs, gekoppeld aan thema’s die betekenis-

vol zijn voor kinderen. Andere belangrijke kenmerken van het

onderwijs zijn: samenwerkend leren, heterogeen groeperen, team

teaching, sociale cohesie, effectief onderwijs, integraal aanbod van

nul tot twaalf jaar en werken met portfolio’s. 

Groepering 

Op basisschool De Groote Wielen worden de kinderen heterogeen

gegroepeerd. Er is een onderverdeling in onderbouw (groepen 1/2),

middenbouw (groepen 3/4/5) en een bovenbouw (groepen 6/7/8).

Binnen deze groepen zitten ongeveer 25 kinderen heterogeen

gegroepeerd onder begeleiding van een groepsleraar en een

onderwijsassistent. Daarnaast is het ook mogelijk dat de leerlingen,

onderwijsassistenten en leraren zich over meerdere lokalen

verspreiden voor de uitvoering van activiteiten. 

Begeleiding van leraren

Competenties van leraren 

Binnen het schoolbestuur zijn tijdens een studiedag competenties

opgesteld, waaraan de leraren van de scholen binnen het bestuur

moesten voldoen. Scholen hebben daarbinnen deels zelf school-

specifieke competenties beschreven. In het concept van basisschool

De Groote Wielen zijn de schoolspecifieke competenties beschreven,

waaraan leraren en onderwijsassistenten moeten voldoen. Bij de

aanname van nieuwe leraren, maar ook bij de coaching en begelei-

ding van ‘zittende’ leraren, wordt uitgegaan van deze competenties.

Binnen iedere competentie worden drie niveaus onderscheiden,

afhankelijk van de ervaring van de leraar. Alle leraren zijn door het

schoolbestuur getraind in het voeren van ontwikkelingsgesprekken

en hebben daarover inhoudelijk achtergronden ontvangen. Binnen de

school is bewust gekozen voor een diversiteit in de samenstelling

van het team om zo ieders talenten te benutten en tot optimale

samenwerking te komen. Alle medewerkers worden zo veel mogelijk

betrokken bij vernieuwingen, variërend van stagiaires, onderwijs-

assistenten, leraren en soms zelfs ouders. 
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School Video Interactie Begeleiding (SVIB)

SVIB speelt een grote rol bij de begeleiding van leraren op hun

competenties en de praktische invulling van het schoolconcept. De

directrice heeft een SVIB-opleiding gevolgd en heeft daar al enkele

jaren ervaring mee door haar werk op een andere basisschool als

basisschoolcoach en intern begeleider. Leraren krijgen wekelijks

klassenbezoeken om lijn te krijgen in de school, hen bewust te maken

van hun (leraar)gedrag en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

De klassenbezoeken en bijbehorende begeleidingsgesprekken worden

meteen gekoppeld aan functioneringsgesprekken van het personeel.

Gezien de groei van de school zijn al leraren benaderd om in de

toekomst een SVIB-opleiding te gaan doen. Zo kan deze werkwijze

worden voortgezet. 

Samenwerking met pabo

De Groote Wielen is samen met enkele andere scholen met een over-

eenkomstig concept bezig met een projectplan wat betreft de samen-

werking met de pabo ’s-Hertogenbosch. Zo wil men een soort

kweekvijver creëren, waarbij studenten op verschillende soorten

scholen binnen het bestuur stage lopen en ervaringen opdoen. In de

toekomst wil men ook arrangementen gaan opstellen met de pabo.

Daarbij moeten studenten bijvoorbeeld bepaalde modules volgen of

ontwikkelen basisscholen zelf modules voor bijvoorbeeld het school-

concert ten behoeve van toekomstige stagiaires. 

Meningen van leraren 

Twee startende leraren hebben hun ervaringen verwoord met betrek-

king tot de start als leraar in het basisonderwijs en de begeleiding

daarbij. Eén leraar is 24 jaar en werkt sinds twee jaar in het onder-

wijs. Ze geeft les twee dagen les in groep 1/2 en twee dagen in groep

5/6/7. De andere leraar is 21 jaar en is vorig jaar afgestudeerd. Zij

geeft parttime les op De Groote Wielen in groep 3/4 en werkt part-

time op een andere basisschool in drie groepen 6/7/8. 

Primair proces

De leraar met twee jaar ervaring geeft aan dat ze het ‘niet altijd even

gemakkelijk vindt om keuzes te maken in de leerstof.’ Dit komt volgens

haar mede doordat er zonder methodes wordt gewerkt. De andere

leraar sluit hierop aan. Zij legt uit dat het nog wel eens zoeken is om

met behulp van het logboekformulier de dag te evalueren en het

vervolgaanbod in te plannen. Eén leraar geeft aan dat het ‘belangrijk

is om de leerlijnen goed in beeld te hebben.’ ‘Hier kan ik mij nog verder

in ontwikkelen’, aldus dezelfde leraar. De leraar met een jaar ervaring
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geeft aan, dat ze het lastig vindt om twee groepen binnen een klas te

hebben en met twee leraren in een groep te werken. Ze merkt dat

ieder andere regels en manieren van werken heeft. ‘Dit gaat nu al

stukken beter dan in het begin. Het samenwerken met mijn duo verloop

soepel’, aldus dezelfde leraar. De andere leraar geeft aan dat ze het

met twee klassen soms lastig vindt om een goede verhouding te

vinden in tijdsbesteding (door onder andere overleg). Hierdoor heeft

bij groep 5/6/7 naar haar idee nog te weinig nadruk gelegen op de

voorbereiding van de thema’s. ‘We zijn nog steeds op zoek naar de

geschiktste organisatievorm binnen de klas, waardoor ik toch een goede

bijdrage kan leveren. Door de manier waarop we werken, kunnen we

tussentijds het aanbod aanpassen aan de behoeftes en interesses van de

kinderen wat ik als erg positief ervaar. De kinderen zijn enorm gemoti-

veerd, waardoor je zelf ook super gemotiveerd bent.’ Verder geeft één

leraar aan dat de kleutergroep erg gegroeid is. Ze merkt dat als de

kinderen meer aan elkaar gewend zijn ‘het orde houden makkelijker

gaat.’ ‘Het is dus wisselend, de ene dag heb ik er totaal geen moeite mee

en de andere dag wel. Ik heb wel het idee dat ik nog consequenter moet

worden. Als ik ergens tegen aanloop met betrekking tot het gedrag van een

kind kan ik daar vrij snel over praten met mijn duo’s.’ Het nakijken van

het werk van de leerlingen is volgens een leraar ‘iets wat tijdrovend is

en waar ik in het begin ook tegenaan liep’. Door de assistente hierbij

vaker in te schakelen, krijgt ze meer rust. ‘Een aantal dingen kan ze

niet nakijken, bijvoorbeeld teksten die kinderen hebben gereviseerd. Het

is daarbij lastig wat voor eisen je er aan kan stellen. De manier van

werken is voor de kinderen nieuw, dus wat kun je er van verwachten en

welk niveau wordt in de ontwikkeling van ze verwacht.’ De leraar van

groep 3/4 heeft daar ‘geen echte problemen’ bij ervaren. 

Arbeidsorganisatie 

Eén leraar geeft aan dat ze in een tijdelijk gebouw zit, met open

ruimtes die ‘best gehorig’ zijn. De andere leraar geeft aan dat ze in

het begin echt moest wennen, dat de klaslokalen open waren en er

geen deuren of andere afsluitingen waren. In het begin was het

volgens de leraren erg wennen voor iedereen, maar nu is iedereen er

aan gewend. ‘Het gekke is dat de kinderen er veel minder last van

hebben dan ikzelf ’, aldus een leraar. De gymzaal voor de kleuters is

volgens haar aan de kleine kant en er zijn nog weinig materialen. De

sfeer is volgens de leraar ‘open’. Daardoor kunnen we ‘duidelijk

dingen vragen en zeggen tegen elkaar.’ Ze geeft aan dat het een

persoonlijk aandachtspunt van haarzelf is om daar assertiever in te

worden. De andere leraar liep ertegenaan dat ze moest wennen aan

het werken in duo’s en de afstemming op elkaar. Ze ziet het als een
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voordeel dat het ‘op een gloednieuwe school mogelijk is om, binnen het

schoolconcept, zelf je inhoud te bepalen.’

Eén leraar geeft aan dat ze zeer tevreden is over haar directeur. ‘Je

kan altijd bij haar terecht en samen bedenken we dan een oplossing voor

dingen waar je tegenaan loopt. Regelmatig komt ze op bezoek in de klas

voor conceptbegeleiding. Dit was in het begin wel spannend, nu ben ik er

aan gewend. Het was wel vervelend dat er professioneel gefilmd werd in

het kader van ‘Weer samen naar school’, maar dat was maar één keer en

zal ook best wel wennen’, aldus dezelfde leraar. De andere leraar geeft

aan dat ze er in het begin aan moest wennen, dat de schooldirecteur

haar vroegere basisschoolcoach was op haar afstudeerschool. In de

contacten met ouders merkte ze dat ze met ‘een ander soort’ mensen

te maken kreeg. Dat vond ze eerst erg wennen. ‘Nu zie ik dit als

gewoon en is dit contact niet meer lastig voor mij.’ Eén leraar geeft aan

dat ze best veel taken heeft doordat de school startend is en er

weinig leraren zijn. Ze geeft aan dat sommige taken op dit moment

‘op een lager pitje staan’. Samen met de directeur kijkt ze wat op dit

moment het belangrijkste is en zo probeert ze haar tijd efficiënt te

besteden. Doordat ze twee klassen heeft, overlegt ze op dinsdag in de

groep 5/6/7 en op woensdag in groep 1/2. Ze geeft aan dat dit best

tijdrovend is, zeker in combinatie met klas, nakijken, taken, rappor-

ten. ‘Ik weet af en toe niet waar ik de tijd vandaan moet halen. Ik heb

wel het idee dat ik er meer rust in krijg, maar het kan nog beter. We

hebben op school continurooster. Daardoor heb je zelf weinig tot geen

pauze totdat de leerlingen naar huis gaan. Dit is soms best vermoeiend.’ 

Externe omgeving 

De leraar met twee jaar ervaring geeft aan dat ze het fijn vindt dat er

op school nog een andere startende leraar is. Ze vindt het best fijn

om ervaringen van elkaar te horen. De andere leraar geeft aan ‘dat op

deze school heel erg goed wordt omgegaan met startende leraren. Als het

nodig is, kan ik hulp vragen bij iedereen en ongeveer eens in de maand

komt de directeur in de klas kijken (conceptbegeleiding).’ Eén leraar

geeft aan dat ze assertiever wil worden naar de leraren met meer

ervaring. Ook geeft ze aan dat ze zichzelf probeert te beschermen

door in het weekend niks voor school te doen. Op haar vrije dag

neemt ze rustig de tijd om dingen bij te werken. Ook de vakanties

probeert ze vrij te houden. Dit was volgens haar een eyeopener voor

een van haar collega’s, die nu ook minder in de vakantie voor school

werkt. De taken mogen volgens haar best wat minder, maar dit zal in

de toekomst ook gebeuren gezien de grootte van de school. Dezelfde

leraar geeft aan dat ze verwacht dat ouders, nu de tijd is verstreken
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en ze op school steeds een beter beeld van de leerlingen hebben, meer

gaan inbrengen. Ze geeft aan dat ze nog maar een kleine rol heeft

gespeeld in oudercontacten met betrekking tot rapportgesprekken,

et cetera. Hier probeert ze een opbouw in te vinden. ‘Dit vind ik best

spannend, ik verwacht daarbij wel tegen dingen aan te lopen’, aldus

dezelfde leraar. De andere leraar heeft al wel problemen ervaren in

de contacten met ouders, mede door het verschil in populatie in

vergelijking met haar afstudeerschool. ‘Ik merk dat je bij deze ouders

veel meer moet uit leggen waarom je dingen gedaan hebt en welk effect

dit heeft, et cetera. Op mijn stageschool waren het vooral allochtone

leerlingen en ouders, waarbij je veel meer op de betekenis van bepaalde

woorden moest gaan zitten en het in makkelijke woorden moest vertellen.’

Ten slotte geeft een leraar aan dat ze zich irriteert aan de veronder-

stelling van mensen, dat zij door het continurooster ook vroeg thuis

is. Ze geeft aan dat ze blij is als ze om half zes naar huis gaat en

thuis niks meer hoeft te doen. ‘Ook over dat we zoveel vakantie hebben

wordt raar gedaan, maar veel van die mensen zitten niet ‘s avonds en op

hun vrije dagen nog te werken.’ De andere leraar heeft geen problemen

ervaren wat betreft de status of loopbaanmogelijkheden van het

lerarenberoep. 

Begeleiding van de startende leraar

Op De Groote Wielen krijgen (startende) leraren conceptbegeleiding

van hun directeur. Volgens een leraar ‘is er altijd een open deur’. Een

andere leraar geeft aan dat de directeur vaker bij startende leraren in

de klas kwam. Verder worden ontwikkelingsgesprekken gehouden.

Ook wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgezet

waaraan wordt gewerkt. Deze wordt regelmatig geëvalueerd.

Daarnaast is ‘… iedereen behulpzaam en loopt iedereen regelmatig

binnen hoe het gaat. Voor vragen kan ik bij iedereen terecht’, aldus een

leraar. Ook hebben de leraren een kennismaking gehad met de

bovenschoolse directie. Daarin hebben starters ook ervaringen met

elkaar uitgewisseld. De leraar vond het prettig om te merken dat de

directie zo betrokken was. Zo komt de directie ook een aantal keren

per jaar om een vergadering bij te wonen op school. 

Waardering voor de begeleiding 

Eén leraar heeft tijdens het invallen binnen een ander bestuur

gewerkt. Daar was volgens haar totaal geen begeleiding en werd zij

aan haar lot overgelaten. Uiteindelijk is ze er overstuur weggegaan.

Het huidige bestuur zet zich volgens haar goed in voor ‘nieuw-

komers’. Ze vindt het erg belangrijk dat dit zichtbaar is. De leraar

heeft het jaar als druk, maar wel leerzaam ervaren. Ze is op dit
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moment te spreken over de goede begeleiding en het enthousiaste

team. De leraar die een jaar is afgestudeerd, spreekt over een ‘goede

start’. Ze geeft aan dat ze duidelijk kon aangeven wanneer ze bijvoor-

beeld extra ondersteuning nodig had. Als voorstel voor verbetering

geeft zij aan, dat ze graag een voorlichtingsdag had gehad voordat ze

begon. ‘Nu was het na enkele maanden om terug te blikken’. Verder had

zij graag voorlichting willen krijgen over ‘verschillende soorten uitke-

ringen (levensloopregeling en al dat soort zaken)’. 
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