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Voorwoord

‘ I K  HEB ERVAREN DAT EEN GOEDE BEGELE IDER 
VAN LEVENSBEL ANG I S .  I EMAND D IE  N IE T OORDEELT 
MA AR J E  WEL OP J E  ZWAKKE PUNTEN WI J S T.’

Nieuwe onderwijskrachten zijn hard nodig, zeker nu binnenkort veel oudere leraren met 
pensioen gaan. Behalve het vervullen van openstaande vacatures, brengen zij ook actuele 
kennis, nieuw elan en verfrissende ideeën in. Nog teveel beginnende leraren verlaten 
op dit moment te snel het onderwijs. Jammer, want ze kozen met veel idealen voor 
het onderwijs. Zonde ook van de investeringen in opleiding, werving en begeleiding. 

In dit boekje zijn ervaringen van beginnende leraren in het primair en voortgezet onder-
wijs gebundeld, samen met voorbeelden van begeleidingsprogramma’s en handige tips. 
Ze zijn bedoeld voor iedereen die in het primair en voortgezet onderwijs betrokken is 
bij de begeleiding van starters. 
ICO-ISOR en Research voor Beleid hebben in opdracht van het SBO het onderliggende 
onderzoek uitgevoerd.

Als u ambieert uw nieuwe leraren een goede start aan te bieden en ook nog veilig te 
laten landen, leest u dan vooral ‘Vliegende Start’ .

Rico Monasso
Directeur Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt
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1. Meer ruimte voor starters

Voor een starter is veel nieuw, van waar 
de krijtjes liggen tot het opbouwen van de 
les en het contact met leerlingen en hun 
ouders. Toch worden beginnende docenten 
niet zelden geacht vrij spoedig nogal wat 
zelf te kunnen. Liefst achter de deur van het 
eigen lokaal en zonder al te veel structurele 
ondersteuning van collega’s en leiding-
gevenden. 

De meeste beginnende leraren ervaren problemen 
aan het begin van hun loopbaan. In de klas, met
orde houden en motiveren van de leerlingen. En 
daarbuiten, in de relatie met collega’s en school-
leiding. Daar komen nog tal van grote en kleine 
praktische problemen bij, zoals het ontbreken van 
boeken en andere lesmaterialen, computers die 
meestal kapot zijn, vieze (nood)lokalen.

Lesgeven is op zichzelf al een kunst. Maar al te vaak 
verzwaren de werkomstandigheden en de mores
op school de taak van de startende leraar nog eens
extra. Zo noemde een startende docent die het 
onderwijs inmiddels verlaten heeft de verplichte
surveillancebeurten in de pauzes als een van de
redenen waarom hij het niet volhield. Hierdoor
kreeg hij geen kans tussen de lesuren uit te rusten 
en op te laden. 

‘ Ik heb ervaren 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 
je op je zwakke punten te wijzen.’

Deze docent staat daar niet alleen in. Voor een 
aanzienlijk deel van de nieuwkomers wordt de 
dagelijkse praktijk zo’n zware opgave dat het plezier 
in het vak verloren gaat. Zij houden het lesgeven 
voor gezien. Moe en teleurgesteld keurt een deel van 
het onderwijspotentieel zichzelf af voor het vak. Zo
gaat het overigens niet alleen in Nederland. Studies 
in andere Europese landen, in Canada en

‘ EEN GOEDE BEGELE IDER 
GEEF T RU IMTE HET OP J E  
E IGEN MAN IER TE DOEN.’
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de Verenigde Staten laten zien dat die landen precies
hetzelfde fenomeen kennen. In de Verenigde Staten
zoekt bijna de helft van de beginnende leraren
binnen  zeven jaar een baan buiten het onderwijs.
Gebrek aan begeleiding is, zowel in het primair
als in het voortgezet onderwijs, een van de meest
genoemde redenen voor vertrek, in zowel Nederland
als daarbuiten.

‘ De start van mijn loopbaan was een 
enorme aanslag op mijn gezinsleven. 
Ik was uitgeput en ging met veel spanning  
naar school. Daarvoor ben ik zelfs bij 
de huisarts geweest omdat mijn lichaam 
te kennen gaf dat dit niet langer ging. 
Daarom ben ik na twee maanden terug-
gegaan 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 
zou kunnen beginnen in het onderwijs 
omdat de druk daarvoor te hoog ligt.’ 

EEN KWESTIE VAN ZORGPLICHT

Deze verspilling van menselijk kapitaal is des te ern-
stiger met het oog op de verwachte lerarentekorten. 
Het beter ondersteunen en daardoor vasthouden van
nieuwelingen in het onderwijs biedt kansen om dat 
probleem het hoofd te bieden. Daar komt nog bij 
dat voorkómen dat startende collega’s kopje onder
gaan vanuit werkgeverperspectief simpelweg is te
zien als een kwestie van zorgplicht.
Het goede nieuws is dat begeleidingsprogramma’s,
mits goed ingebed en voorzien van de benodigde
randvoorwaarden – zoals vrijgeroosterde uren – 
een positief effect hebben op het welbevinden van
nieuwe leraren. Zulke programma’s geven starters
een reëlere kans om te groeien in het beroep en in
de cultuur van de school. Ze verkleinen bovendien
de kans op vroegtijdig afknappen en behouden
startende collega’s voor het vak en voor de school
waar zij werken. In het buitenland zijn hiervan 
vele voorbeelden te vinden (zie bijlage). Ook
Nederlandse scholen hebben de afgelopen jaren met
succes programma’s voor de begeleiding van nieuwe
leraren opgezet. In de volgende hoofdstukken zijn
hiervan voorbeelden te vinden.

‘ Startende leraren hebben het in de 
praktijk  heel moeilijk. Ze dreigen te 
 verdrinken. Eerst zijn ze bezig met over-
leven, daarna met overwicht krijgen en 
vervolgens met zich didactisch verfi jnen.’ 
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2. De school als leerwerkomgeving

Praten over problemen was – en is vaak nog steeds – 
niet erg vanzelfsprekend. Toegeven dat dingen niet
goed gaan is in zekere zin zelfs riskant, omdat een
leraar hierdoor de kans loopt niet meer serieus 
genomen te worden door zijn oudere en meer 
ervaren collega’s. Zij hebben het vak immers ook 
met vallen en opstaan en door éigen inspanningen 
moeten leren. Voor beginnende leerkrachten die nog 
geen vaste aanstelling hebben, is mogelijk gezichts-
verlies bij de zittende staf geen aantrekkelijk per-
spectief. Dus ploetert menig starter in stilte voort.
Toch weten we allang hoe moeilijk veel leraren het 
hebben in de beginperiode van hun beroepsuit-
oefening. Ongeveer een kwart eeuw geleden maakte 
een reeks onderzoeken in binnen- en buitenland 
duidelijk hoe algemeen deze problematiek is.
Vanuit het traditionele, individualistische perspectief 
werden oorzaken en oplossingen in de jaren tachtig 
vooral gezocht in de kwaliteit van de opleidingen en 
in de kwaliteiten van de docenten zelf. 
Nog niet zo heel lang bestaat erkenning voor het 
feit dat de problemen van leraren in hun eerste baan
ook andere dan strikt individuele oorzaken hebben. 
De tradities van het beroep en de heersende cultuur 
op scholen maken het leraren in hun eerste baan 
extra moeilijk. Hetzelfde geldt voor de voorwaarden 
die scholen als werkplek aan hun (nieuwe) mede-
werkers bieden.

‘ De ontkenning van startproblemen en 
 problemen überhaupt was vaak niet 
 motiverend. Het beroemde  zinnetje: ‘Bij 
mij doen ze dat niet’ is echt  vernietigend.’

Het onderwijs kent vanouds een cultuur  
die sterk leunt op de kwaliteiten en 
inspanningen  van de individuele docent. 
Leraren die problemen ervaren, werden 
geacht deze zelf op te lossen, zonodig 
door zich te laten bijspijkeren.

‘  DOCENTEN BL I J VEN BEOORDELEN,  
HOUDT ZE SCHERP.’
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PROBLEMEN VAN STARTERS 
DIE TE MAKEN HEBBEN MET 
DE WERKOMGEVING 

•  Omvang en zwaarte van de taak. In de 
meeste beroepen neemt een nieuwkomer 
geleidelijk meer en zwaardere verant-
woordelijkheden op zich. Zo niet in het 
onderwijs. Een nieuwe leraar is direct 
 verantwoordelijkheid voor alle aspecten 
van het lesgeven. Daarbovenop krijgen 
startende docenten vaak grotere klassen, 
moeilijker leerlingen en meer taken dan 
hun ervaren collega’s. 

•  Onduidelijke verwachtingen. Op scholen 
gelden veel regels, procedures en routines 
die voor de startende docent nieuw zijn. 

•  Inadequate voorzieningen. Vaak krijgen 
startende docenten onvoldoende instructie-
materialen en andere voorzieningen, zoals 
opbergruimte. 

•  Isolement. Veel startende docenten 
voelen zich professioneel en emotioneel 
geïsoleerd . Voor de klas staan ze er 
immers alleen voor en ervaren docenten 
zijn niet altijd genegen te hulp te schieten. 
De starter zelf versterkt dit isolement nog 
door geen hulp te willen of durven vragen.

•  Praktijkschok. Veel leraren beginnen aan 
hun eerste baan met sterk idealistische 
ideeën over het vak. De overgang tussen  
opleiding en praktijk is voor velen zo 
abrupt , dat gesproken wordt van een 
‘praktijkschok’.

•  Ontbreken ondersteuning schoolleiding. 
Voor veel startende docenten wordt het 
wennen aan het vak nog eens bemoeilijkt 
doordat de arbeidsomstandigheden voor 
docenten in het algemeen, en dus ook 
voor starters, niet gunstig zijn. Zo is er 
weinig contact met – en steun van – de 
 schoolleiding.

•  Rolconflicten. Het ingroeien in het beroep 
van docent vraagt zoveel tijd en energie, 
dat de omstandigheden thuis er onder 
 kunnen leiden, met als gevolg extra 
 spanningen.

Met deze verschuiving van inzicht is duidelijk
geworden dat de verantwoordelijkheid voor 
een goede start van nieuwe docenten niet meer
 uitsluitend ligt bij de nieuweling zelf en bij zijn 
goedwillende naaste collega’s.
Om de overgang van de lerarenopleiding naar een
baan als leraar te vergemakkelijken, werd eind jaren 
negentig de leraar in opleiding (lio) geïntroduceerd.
Met de invoering van ‘Opleiden in school’ kregen de
scholen nog meer mogelijkheden om een fl ink deel
van de opleiding van leraren zelf voor hun rekening 
te nemen. De opleidingsfunctie werd gedeeltelijk
verlegd van de lerarenopleiding naar de scholen zelf.
Dit idee sluit aan bij het toenemende belang van
de school als lerende organisatie, want opleiden in
school heeft mede tot doel een kwaliteitsimpuls te
geven aan het zittende team en aan het onderwijs.

RECHTEN EN PLICHTEN

Tegenwoordig wordt de school gezien als een
arbeids organisatie, waarbinnen zowel werkgever als
werknemer rechten en plichten hebben. Niet alleen
aan de school worden nieuwe eisen gesteld, onder
meer met betrekking tot de zorg voor personeel.
Evengoed wordt meer dan voorheen benadrukt
dat de werknemer zelf ook verantwoordelijk is voor
het op peil houden van de eigen bekwaamheden. 
De Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet
BIO) is onder meer het gevolg van deze manier van
denken. De kwaliteit van het onderwijs, uitgedrukt 
in bekwaamheidseisen van onderwijspersoneel, staat 
centraal.
De overheid heeft vanaf begin jaren negentig
gekozen voor een visie op onderwijsinstellingen 
als professionele organisaties. Een school is in deze
visie een zelfstandige arbeidsorganisatie die een
actief personeelsbeleid voert, gericht op permanente 
professionalisering waarbij het vakmanschap van de
leraar centraal staat.
Deze ontwikkeling wordt door de overheid verder 
gestimuleerd door de beschikbare middelen voor
de begeleiding van beginnende leraren, zij-instroom
en de professionalsering van onderwijspersoneel
vanaf het cursusjaar 2006/2007 via de lumpsum
beschikbaar te stellen voor de onderwijsinstellingen. 
Scholen kunnen deze middelen aanwenden om
begeleidingsprogramma’s voor starters aan te bieden.

‘ In het eerste jaar komt een conrector 
een paar keer bij je in de les kijken. 
Dat bespreek je dan na en de conrector 
schrijft een verslag. Die beoordelingen 
spelen mee bij de beslissing of je een 
vaste aanstelling  krijgt. Ik vraag me wel 
af waarom dit op lange termijn ook niet 
gebeurt. Het zou goed zijn om docenten te 
blijven  beoordelen. Dat houdt je scherp.’ 
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De school heeft de oplossing van het probleem
van moeizaam startende docenten – inclusief hun
aanzienlijke afbreukrisico – dus grotendeels zelf 
in handen. De schoolorganisatie kan en moet, als
werkgever, voorwaarden scheppen die startende
leraren in staat stellen zich te ontwikkelen, zelf-
vertrouwen te krijgen en de fi jne kneepjes van
het vak te leren. Diezelfde organisatie waardeert
de frisse blik van beginners, de routiniers kunnen
er wellicht zelfs iets van opsteken.
Wanneer eenmaal de draai richting ondersteunen
en begeleiden van collega’s gemaakt is, is de stap
naar het creëren van vergelijkbare voorzieningen
van het zittende docentenkorps nog maar klein. 
Zo kan de school ook voor de ervaren collega’s haar
 verantwoordelijkheid nemen en helpen voorkomen
dat zij vastlopen. Door hen de gelegenheid te geven
zich door te ontwikkelen als docent, blijven zij 
effectief en behouden zij hun plezier in het vak.
Op scholen waar structureel ruimte en aandacht
bestaat voor de begeleiding van nieuwelingen,
blijkt vaak vanzelf dat ook de zittende docenten
behoefte hebben aan bezinning op hun vak, een
georganiseerde  vorm van intercollegiale steun en 
mogelijkheden tot coaching of scholing. Sommige
scholen bieden hun de mogelijkheid zich aan te
sluiten bij de activiteiten van het startersprogramma.
Andere scholen bieden hun reeds ingewerkte 
 medewerkers eigen doorgroeimogelijkheden.
Hier worden de contouren zichtbaar van de school 
als lerende organisatie, als leeromgeving niet alleen
voor de leerlingen, maar ook voor het eigen
 per soneel. Van de fris opgeleide nieuwkomer tot de
routinier met tientallen jaren ervaring.

OVERAL WINST

Begeleidingsprogramma’s helpen beginnende leraren
een goede start te maken met hun onderwijsloop-
baan. Starters die zorgvuldig begeleid worden,
vinden hun werk prettiger en zijn minder geneigd 
af te haken. Ervaren docenten die betrokken zijn
bij de begeleiding van nieuwe collega’s, zijn vaak
sterk gemotiveerd hieraan hun bijdrage te leveren.
Zij  vinden het leuk en interessant om naast hun
normale onderwijstaken ook deel te hebben aan
de vorming van nieuwe collega’s.
Nog afgezien van de persoonlijke winst voor de
deelnemers, komt het effect van begeleiding ook
de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Bovendien 
bindt goede begeleiding mensen aan het onderwijs 
en aan de school.
Begeleidingsprogramma’s voor starters bestaan
 doorgaans uit een individueel en een gemeenschap-
pelijk deel. De starter krijgt een mentor toegewezen; 
een oudere, ervaren collega die verantwoordelijk
is voor de dagelijkse begeleiding. Intervisie stelt
 starters in de gelegenheid hun ervaringen te delen 
met andere beginnende docenten. Een belangrijke
plaats in de programma’s wordt ook ingenomen
door observeren en geobserveerd worden. Starters
leggen lesbezoeken af bij oudere docenten en
 omgekeerd krijgen zij bezoek in hun klassen,
waarna mentor en pupil de gang van zaken tijdens
de les doorspreken. Ten slotte is er vaak een aanbod
van aanvullende trainingen en cursussen.
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3. Aan welke begeleiding hebben starters behoefte?

Aangezien op de meeste scholen starters werken, 
ligt het voor de hand dat op bijna alle scholen wel 
íets gedaan wordt aan begeleiding van hun pas 
gestarte medewerkers. Navraag bij directies leert dat
op het overgrote deel van de scholen lesbezoeken
plaatsvinden, in het kader van de begeleiding of als 
onderdeel van de beoordeling van de nieuwe leraar. 
Verder krijgen, aldus de directeuren, beginners bijna
altijd een mentor toegewezen.
In het voortgezet onderwijs zijn intervisie- of thema-
bijeenkomsten voor starters vrij algemeen. In het 
primair onderwijs zijn deze aanzienlijk zeldzamer, 
waarschijnlijk mede doordat het door de kleinere
schaal van de schoolorganisaties om geringere 
aantallen starters gaat. Groepsbijeenkomsten liggen
hierdoor minder voor de hand. In relatief kleine 
teams is de behoefte aan formele begeleidings-
programma’s mogelijk ook minder omdat de 
teamleden zelf hun beginnende collega’s op meer 
vanzelfsprekende wijze opvangen en ondersteunen.1

‘ Een luisterend oor, iemand met ervaring 
en antwoorden op vragen. Tips.’

Desondanks zijn er nog altijd startende leraren die 
het moeten stellen zonder enige vorm van onder-
steuning of begeleiding. Zij staan er alleen voor na 
een vriendelijk: ‘Dit is je klas, veel plezier!’

‘ Het vertrouwen van de leerkracht 
groeit als hij z’n ei kwijt kan bij een 
onafhankelijke  mentor en dit niet 
van invloed is op de beoordeling.’

In het primair onderwijs hebben de meeste 
directeuren leraren in dienst met weinig of 
geen onderwijservaring. In het voortgezet 
onderwijs geldt dit zelfs voor vrijwel alle 
schooldirecties.

1. ‘De begeleiding van beginnende leraren in het voort  -
gezet onderwijs’, A. Houtveen, SBO, Den Haag, mei 2006. 

‘ I K  HAD VOORTDUREND HET 
GEVOEL NOO IT  KL A AR TE Z I JN .’
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ZAKEN DIE STARTENDE LERAREN 
ZELF BELANGRIJK VINDEN

•  Praktische zaken als de beschikking over de 
juiste boeken, een kast , een rooster dat de 
starter niet verplicht ieder uur van lokaal 
te wisselen. Een complete rondleiding door 
de school én de dependances.

•  Een handboek met de antwoorden op alle 
‘wat , wie en waar’-vragen ; van waar de 
kopieermachine staat tot de huisregels en 
de procedures bij ziekmelding.

•  Tijd om te wennen; dus niet meteen de 
moeilijkste klassen, niet meteen allerlei 
extra taken en niet meteen een fulltime 
lesrooster. Frankrijk kent voor dit laatste 
een opvallende regeling ; leraren geven 
daar in hun eerste jaar eenderde van een 
fulltime aanstelling les terwijl ze wel full-
time benoemd en betaald worden. 

•  Tijd voor begeleiding en coaching ; in het 
eigen rooster en in dat van de begeleider(s)  
moeten uren zijn ingeruimd voor begelei-
dingsactiviteiten. De mentor moet liefst 
op dezelfde dagen werken als de starter.

•  Vertrouwelijkheid ; het bespreken van 
problemen moet in alle veiligheid kunnen 
gebeuren en niet van invloed zijn op de 
beoordeling van de starter. 

•  Snelle ondersteuning bij probleemklassen 
zonder dat de deskundigheid van de starter 
meteen in twijfel getrokken wordt . Bij 
problemen met groepen is de steun van 
klassenmentoren welkom. 

•  Een vakgenoot-mentor; liefst een die 
dezelfde klassen heeft als de starter 
en die behulpzaam kan zijn met tips.

•  Onderlinge steun; gelegenheid om erva-
ringen met andere starters te bespreken 
en tips uit te wisselen.

•  ‘Tournee’; voor de starter worden 
 interviews geregeld met de roosterafdeling, 
het examenbureau en andere organisatie-
onderdelen. Zo leert de starter de school 
in al haar geledingen kennen.

•  Trainingen en cursussen aanbieden aan 
starters.

‘ Ik ben altijd goed begeleid door zowel iemand uit de sectie als een algemene docenten-
begeleider. De begeleiding bestond uit wekelijks een bespreking, soms vaker als ik dat 
wilde, lesbezoek, een cursus voor beginnende docenten, een cursus voor beginnende 
mentoren. Mijn begeleiders hadden daar ook tijd voor gekregen, een taakuur of iets 
 dergelijks. Ook ondersteuning door de mentoren van klassen waar je het moeilijk mee 
hebt is heel belangrijk. Die heb ik ook gekregen toen ik dat nodig had.’

INFORMEEL

Hoewel de meeste dus wel iets doen, hebben de
scholen de begeleiding van nieuwkomers nog lang 
niet allemaal vastgelegd in een duidelijk omschreven
programma. Op veel scholen heeft begeleiding
nog een vrij informeel karakter, is ad hoc en van
korte duur. De starter krijgt weliswaar een collega
toegewezen bij wie hij of zij terecht kan met vragen
en problemen, maar soms gebeurt dit tamelijk
 achteloos ‘in de wandelgangen’. Lang niet altijd 
worden uren vrij gemaakt voor starter en mentor
om de begeleiding handen en voeten te geven.
Vaak zijn er geen vaste tijdstippen voor begeleidings-
gesprekken en moet de starter zelf aan de bel
 trekken als hij hulp of informatie nodig heeft.
Onder dergelijke onduidelijke omstandigheden
komt de begeleiding niet uit de verf. Omdat de
starter steeds zelf het initiatief moet nemen en dit
zijn gevoel van onzekerheid alleen maar versterkt.
En omdat de begeleider het druk genoeg heeft
met andere taken en niet altijd beschikbaar kan
zijn voor de beginner.
Evenmin hebben alle mentoren de benodigde
 kwaliteiten, waardoor problemen niet op tijd 
 worden herkend. In het voortgezet onderwijs
 hebben veel startende docenten de neiging eerder
hun heil te zoeken bij collega’s uit de sectie dan
bij hun mentor. Een mentor die op afstand werkt,
heeft geen antwoord op vragen over vak, methode,
 lesmateriaal en kent soms de groepen van de
starter niet.

VERTROUWELIJK

Uit gesprekken met starters blijkt dat zij in de
eerste plaats behoefte hebben aan begeleiding 
die vrij is van het taboe op vragen stellen. Dat 
wil zeggen  vertrouwelijk (het beoordelingstraject
moet  gescheiden zijn van het begeleidingstraject), 
 standaard voor alle nieuwkomers en ingebed in
een duidelijk  programma. Voorwaarde is bovendien
dat zowel starter als mentor uren krijgen om echt
in de begeleiding te investeren.
De begeleiding moet vooral praktisch zijn. Voor
het primair onderwijs ligt ondersteuning door 
collega’s uit dezelfde bouw (onder-, midden- of 
bovenbouw) het meest voor de hand. Voor het
voortgezet onderwijs is de mentor bij voorkeur 
een collega uit de eigen vakgroep, iemand dus
die vertrouwd is met vakinhoudelijke kwesties en
de lesmethode. Hiernaast kan ook een begeleider 
van buiten de  sectie bij de begeleiding betrokken
zijn, bijvoorbeeld  als coördinator en voor de meer
algemene kwesties.
Naast gesprekken beschouwen de starters klassen-
bezoek als een zeer leerzaam onderdeel van hun
inwerkprogramma. Dit moet ook op aanvraag
kunnen, bijvoorbeeld als de leraar het moeilijk 
heeft met een bepaalde groep of als hij een bepaald
terugkerend probleem wil aankaarten.
Op sommige scholen vormen startende leerkrachten
groepjes die onderling elkaars lessen bezoeken
en daarna feedback geven. Ook deze vorm wordt
hoog gewaardeerd. Het is leerzaam en bovendien
ontstaat zo vanzelf een mate van openheid en
vertrouwelijk heid tussen beginnende docenten.
Een groepje gelijkgestemden in dezelfde positie
vormt een  uitstekende buffer tegen gevoelens van
vervreemding  en eenzaamheid in een nieuwe,
ingewikkelde werkomgeving.
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 zitten. Een project als dit biedt pas afge-
studeerden én scholen de gelegenheid de 
 creatieve energie van jonge collega’s voor 
concrete vernieuwingen in te zetten.
De deelnemende scholen zijn zo enthousiast 
over de bijdragen van de jonge docenten, 
dat ze hen na afronding van de enkele maanden  
durende vernieuwingsprojecten vaak met 
tegenzin zien vertrekken. ‘We moeten ze 
soms echt loswrikken’, aldus de projectleider. 
Overigens zijn de 2B’ers niet verplicht de 
hele twee jaar vol te maken. Zij kunnen als 
de gelegen heid zich voordoet in een  vacature 
stappen, een aantal heeft dat gedaan. Een van 
de betrokken bovenschoolse  besturen is zo 
tevreden over de resultaten dat het in de 
toekomst liefst nog slechts jonge leerkrachten 
wil aannemen die op deze wijze innovatieve 
ervaring hebben opgedaan.
De 2B’ers zelf vinden het een voordeel dat 
ze op verschillende scholen worden ingezet. 
Niet alleen leren ze zo meer scholen van 
 binnenuit kennen, ook voelen ze zich vrijer 
in de uit voering van hun projecten omdat niet 
vaststaat dat de school waar zij werken ook 
de school zal zijn waar zij uiteindelijk voor 
de klas gaan staan. Dat geeft ruimte. 
Bij de uitvoering van hun opdrachten gaan 
de jonge leerkrachten uit van de behoeften 
van de school. Ze opereren in nauwe samen-
werking met het team. De aanwezigheid 
van 2B’ers ten slotte biedt ook de zittende 
leerkrachten gelegenheid mee te gaan met 
de innovatie, omdat de jonge leerkrachten 
ook eens een klas kunnen overnemen. Zo 
kan de vaste leerkracht zich vrijmaken voor 
een activiteit in het kader van het project.

2B: CREATIEVE ENERGIE

Hoe benut je het best de innovatieve kracht 
van jonge, pas afgestudeerde leerkrachten 
en houd je hen bovendien vast voor het 
onderwijs als er niet meteen een baan voor 
ze is? Door ze boventallig op scholen aan het 
werk te  zetten met gerichte, vernieuwende  
opdrachten . Een aantal stichtingen voor 
basisonderwijs – met samen ruim vijftig basis-
scholen – in het zuiden des lands doet dat. 
Het project (Binden en Boeien, afgekort 2B 
en uitgesproken als ‘to be’) selecteert twaalf 
jonge leerkrachten uit de lichting die net van 
de pabo komt en biedt hun de gelegenheid 
projectmatig op scholen aan de slag te gaan. 
Zij krijgen een aanstelling voor twee dagen 
in de week, plus een baangarantie na twee 
jaar. In duo’s nemen de aankomende leraren 
op hun gastscholen het voortouw bij het uit-
zoeken  van kwesties als: hoe benutten we de 
verhuizing  van onze school voor het integreren 
van het nieuwe leren in onze organisatie? Of: 
welke mogelijkheden heeft het zogenaamde 
smartboard (een interactief schoolbord met 
behulp van internet) en wat is nodig om deze 
techniek optimaal in te zetten? Dat doen zij 
met succes. De bedoeling van het project is 
onder meer het hoofd te  bieden aan de schom-
melingen van de onderwijsarbeidsmarkt door 
pas afgestudeerden  die niet meteen aan de 
slag kunnen,  perspectief te bieden. Maar ook 
kwalitatief voegt het project het nodige toe. 
In de praktijk van alledag krijgen jonge 
leerkrachten niet altijd de kans iets met hun 
vernieuwende ideeën te doen. Werkdruk en 
scepsis willen hierbij nogal eens in de weg 

VOOR MEER INFORMATIE 

PROJECTLEIDER 

HANNEKE VAN MIERLO, 

hannekemierlo@wxs.nl

DE INTERESSE OM TE LEREN ZOU VANZELF KOMEN

‘Ik heb moeilijke gesprekken gevoerd met ouders over leerresultaten, cultuurverschillen, het gedrag 
van leerlingen. Bij deze gesprekken kreeg ik wel hulp van collega’s. Soms in de voorbereiding, soms 
door het gesprek met twee leerkrachten te voeren. Ouders, maar ook leerkrachten, namen me 
 geregeld niet serieus. Dan dachten ze bijvoorbeeld dat ik een stagiaire was. Aan het begin frustreerde 
dat me, maar later maakte ik er maar een grapje van. 
In de klas waar ik langere tijd de vaste leerkracht verving, was veel niet op orde. Kleuters moesten 
tijd hebben om te spelen en de interesse om te leren ‘kwam vanzelf wel’, dat was het uitgangspunt. 
Ik heb er veel tijd en moeite ingestopt dat te veranderen. Ik heb aan sommige ouders duidelijk gemaakt 
dat ik me zorgen maakte om hun kind, bijvoorbeeld omdat het weinig vooruitgang boekte. Sommige 
ouders schoven de schuld dan op mij, want bij de andere leerkracht ging het zogenaamd wel allemaal 
goed. Maar andere contacten waren positief en ik merkte dat de ouders mijn initiatieven waardeerden. 
Soms kwamen ze naar mij toe om te zeggen dat kinderen het veel leuker vonden sinds ik voor de 
groep stond of dat ze blij waren dat hun kind nu eindelijk wel met plezier naar school ging.’

‘ Echt praktische tips over hoe je 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 
voortdurend het gevoel dat ik nog wat moest doen en nooit klaar was. Graag had ik 
dus meer begeleiding gehad. Meer lesobservaties, zeker bij moeilijke klassen. Misschien 
ook meer aanbod van cursussen, bijvoorbeeld over stressmanagement en relativeren. 
Maar vooral eerder problemen onderkennen door de begeleiding.’
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4. Vormen van begeleiding 

Hoewel er internationaal aanzienlijke 
verschillen zijn in de wijze waarop leraren 
worden opgeleid, komen de begeleidings-
programma’s voor startende docenten in 
veel westerse landen in grote lijnen overeen.

Alle programma’s hebben tot doel het pad van de 
nieuweling te effenen en de overgang van opleiding 
naar onderwijspraktijk te vergemakkelijken. Dit met 
het oog op de kwaliteit van het onderwijs, vanuit 
zorg voor de nieuwe medewerker en om het afbreuk-
risico te verkleinen. Achter dit laatste schuilen ook 
fi nanciële motieven. Investeren in nieuwe mensen 
en deze voor langere tijd binnenhouden kost minder 
geld dan steeds nieuwe leraren aantrekken. 2

GROEIEN!

Inwerken kost tijd. Het is immers niet alleen een 
kwestie van kennis aanbieden; leraar zijn is een
groeiproces. Begeleidingsprogramma’s duren meestal 
een jaar, soms met een uitloop naar twee of drie jaar. 
In de Verenigde Staten leeft de gedachte dat leraren
ook na afronding van het begeleidings programma 
nog enige rijpingstijd nodig hebben. In zijn eerste
vijf jaar voor de klas geldt een leraar daar als
beginner. Dit is iets waarmee de school bij de belas-
ting van deze collega rekening dient te houden. 
De activiteiten in de begeleidingsprogramma’s 
komen zoals gezegd overeen. Doorgaans is het 
programma opgebouwd uit een individueel en 
een gemeenschappelijk deel. De mentor speelt een
cruciale rol. Hij staat zijn pupil gedurende het hele 
traject bij. Meestal stelt de mentor in overleg met de
starter het individuele programma vast. De  mentor 
zorgt ervoor dat dit programma wordt afgewerkt. 
In de meeste begeleidingsprogramma’s zien we naast
mentoraat klassenbezoeken, nascholing en georgani-
seerd contact met andere starters.

2. Gebaseerd op E. van Aarsen en R. Hoffi us, 
‘Eerste Hulp Bij Onderwijzen: Begeleiding 
van beginnende  leraren in Nederland’; Research 
voor Beleid, Leiden, 2005.

‘ BEGELE ID INGSPROGR AMMA’S  MAKEN 
DE SFEER OPENER .’
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Coaches en buddy’s

‘ Mensen zijn altijd geneigd om problemen 
bij zich te houden, maar met het begelei-
dingsprogramma is de sfeer veel opener. 
Starters geven nu sneller aan wanneer hen 
iets dwars zit.’ 

Op een groeischool in het primair onderwijs treedt 
jaarlijks een handvol startende leraren aan. Om te
voorkomen dat deze nieuwelingen gaan ‘zwemmen’ 
en ‘de weg kwijt raken’ heeft de school voor hen een
begeleidingsprogramma ontwikkeld.
De school heeft ook de ambitie leerkrachten te
stimuleren zichzelf verder te ontwikkelen en wil
hen daarbij helpen. Het begeleidingsprogramma
staat dan ook niet alleen ter beschikking aan star-
ters. Ook leerkrachten die al langer voor de klas
staan kunnen er gebruik van maken.
De ondersteuning is vooral een interne aangelegen-
heid. De coördinatoren van onder-, midden- en
bovenbouw zijn de coaches. Zij nemen de starters 
in hun eigen bouw onder hun hoede. In principe 
gedurende een jaar, maar het kan ook langer. De
bouwcoördinatoren zijn voor dit werk speciaal
getraind door een bovenschoolse coach in dienst
van het samenwerkingsverband waartoe de school
behoort.
Behalve een coach krijgt iedere starter ook een
buddy. Dit is een ervaren collega uit een parallelklas. 
Deze ondersteunt de starter vooral praktisch, zoals
bijvoorbeeld bij het maken van een rooster en een
jaarplanning.

De coach helpt de starter bij zijn ontwikkeling 
als leraar, onder meer door lessen te observeren 
en na te bespreken. Verder zijn er ten minste vier 
coachinggesprekken per jaar. Deze gesprekken zijn
vertrouwelijk en ze staan los van de beoordeling 
van de aankomende leerkracht. Van alle gesprekken 
wordt een verslag gemaakt.
De starters zijn verplicht om het begeleidings-
programma te doorlopen en ze doen dit voor een 
deel na schooltijd, want dan vinden de coachings-
gesprekken plaats. De bouwcoördinatoren worden 
voor hun coachingswerk vrijgeroosterd. 
De school is positief over de resultaten van het 
begeleidingsprogramma. Sinds het er is zijn er 
geen starters meer vertrokken, terwijl dat vroeger 
wel gebeurde. Ook is de onderlinge communicatie 
verbeterd en is een grotere eenheid gegroeid in 
aanpak en opvattingen van de leerkrachten. 

BEGELEIDINGSVORMEN : VAN ZOMERCURSUS TOT DIGITALE MENTOR

Nederlandse scholen zijn op verschillende manieren actief bij de ondersteuning van startende leraren, zo blijkt 
uit een inventarisatie in het primair en voortgezet onderwijs. De volgende vormen van begeleiding komen voor:

ZOM E RCU R SU S 

Tijdens een zomercursus kunnen starters zich al voor 
het begin van het schooljaar voorbereiden op de 
praktijk van het onderwijs en op de ins en outs van 
hun nieuwe werkplek. Hierdoor komen zij bij aanvang 
van de lessen beter uit de startblokken.

STARTBI J E E N KOM ST OF INTRODUCTIE DAG

Startende docenten maken op zo’n bijeenkomst 
kennis met de school en met hun collega’s. Hierdoor 
hebben zij op hun eerste werkdag een stuk minder 
vragen. 

M E NTOR A AT 

De schoolleiding of bovenschoolse directie wijst een 
mentor aan, een collega bij wie de starter terecht
kan met alle mogelijke vragen, vooral ook vragen van
praktische aard. De mentor is vraagbaak en ‘hulplijn’ 
op de achtergrond.

COAC HING

Een coach is een door de schoolleiding aangesteld,
getraind functionaris. De coach kan een collega-
docent of oud-docent zijn. Deze begeleidt de starter 
in zijn leertraject, geeft aanwijzingen en volgt de 
voortgang middels periodiek overleg. Gesprekken
tussen coach en pupil vinden meestal onder vier ogen
plaats en hebben hierdoor een vertrouwelijk karakter.
Soms houdt de coach zich bezig met meerdere 
starters. Dan behoren ook groepsgesprekken tot 
de mogelijkheden, bijvoorbeeld om te praten over 
bepaalde gemeenschappelijk ervaren hindernissen.

CU R SUS S E N

Een aanbod van cursussen, workshops en thema-
bijeenkomsten geeft starters de gelegenheid hun 
vaardigheden bij te spijkeren.

K L AS S E N BE ZOE KE N

Bij klassenbezoeken volgt de begeleider een of meer 
lessen van de startende docent. Meestal wordt 
van tevoren besproken waarop zal worden gelet.
Na afl oop wordt de les doorgesproken.
Het komt ook voor dat de starter lessen bezoekt 
van andere leraren, om te observeren hoe zij met
bepaalde situaties omgaan. Ook op zo’n bezoek volgt
een gesprek om de starter de gelegenheid te geven 
zijn vragen te stellen.

INTE RVI S IE

Intervisie is een manier om onderlinge steun tussen
starters te organiseren. Op de bijeenkomsten wisse-
len zij ervaringen uit en bedenken ze samen oplos-
singen voor problemen. Soms zijn er ook ervaren
docenten aanwezig om mee te praten of de discussie
te begeleiden.

VIDEO - E N COMPUTE RBEG E LE I DING

Sommige scholen maken bij de begeleiding gebruik 
van video-opnamen en speciaal ontworpen computer-
programma’s.
Video-opnamen van een les zijn een hulpmiddel om 
de starter de kans te geven naar zichzelf te kijken en 
in een aansluitend gesprek zijn sterke kanten en de 
verbeterpunten naar voren te halen.
Computerprogramma’s worden wel gezien als een
digitale variant op het mentoraat. De starter kan
vragen intikken, de computer geeft antwoord. Omdat 
het onmogelijk is alle denkbare vragen in het systeem 
op te nemen, is dit een ondersteunende techniek en 
niet geschikt ter vervanging van een ‘echte’ mentor.

PRAKTIJKVOORBEELDEN PRIMAIR ONDERWIJS
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Donderdag begeleidingsdag

‘ Ik heb vooral vakinhoudelijke kennis 
 opgedaan. Als docent ben ik op deze 
school gegroeid.’

‘ Het programma zorgt voor een goede 
integratie. De starters voelen zich snel 
thuis.’ 

Een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs 
reserveert de donderdagmiddagen voor bijeen-
komsten en andere activiteiten voor starters. Hun 
roosters zijn hierop berekend; docenten hoeven in
hun eerste jaar op donderdagmiddag niet voor de
klas te staan.
De school is met begeleiding begonnen met het
oog op kwaliteitsverbetering, het programma legt
het zwaartepunt op vakinhoudelijke kennis en
 docentschap. 
Voor zijn gemiddeld tien nieuwelingen per jaar 
zet de school twee opgeleide algemeen praktijk-
begeleiders (apb’ers) in. Daarnaast zijn er vaksectie-
begeleiders voor de vakinhoudelijke ondersteuning.
Het programma – dat begint met een kennismakings-
lunch voorafgaand aan het nieuwe schooljaar – 
omvat veel groepsactiviteiten. Vooral aan het begin
van het schooljaar zijn er vrijwel wekelijks thema-
bijeenkomsten over bijvoorbeeld orde houden,
ouderavonden en andere onderwerpen die voor 
alle starters relevant zijn. Starters kunnen om
aanvullende  bijeenkomsten later in het jaar vragen. 
Vanaf januari is er eens in de zes weken een 
 inter visiebijeenkomst. Daar kunnen starters hun
vragen en problemen met elkaar bespreken.

Zowel apb’ers als vaksectiebegeleiders leggen 
lesbezoeken af en bespreken die met de beginnende  
collega na. Van elke startende docent wordt een
les op video opgenomen. Deze opnamen worden  
in groepsverband nabesproken. Individuele
begeleiding in de vorm van gesprekken is er ook. 
De directie kijkt niet over de schouder van de 
begeleiders mee. Begeleiding en beoordeling zijn 
van elkaar gescheiden. Deze veiligheid bevordert 
de openheid. Volgens de school is dit aspect zeer
bepalend het succes van het programma.

Videobegeleiding, starter voor de spiegel

‘ Wij hebben gemerkt dat het bekijken 
van de videobeelden erg confronterend 
kan zijn. Daarom wordt de starter hierop 
 voorbereid. De opnamen worden na 
gebruik het bezit van de starter.’

Op een school voor primair onderwijs worden
 starters, behalve met coachingsgesprekken en
klassen bezoeken begeleid door een zogenaamde
‘School Video Interactie Begeleider’, die in het
eerste jaar drie keer een les vastlegt.
Door de video’s kan de beginnende leerkracht
zichzelf in actie te zien. De beelden houden hem
een spiegel voor. Vooraf wordt afgesproken op
welke punten speciaal zal worden gelet. In de
nabespreking zoeken begeleider en starter samen
naar concrete aanknopingspunten voor verbetering.
Bijvoorbeeld: ‘Op dit punt moet je scherper
grenzen stellen.’ Zo kan dit hulpmiddel de starter
heel gericht verder helpen.
De coaches en videobegeleiders op deze school
zijn eigen mensen, die hiervoor apart geschoold 
zijn. De coaches hebben een twee jaar durende
training gevolgd in onder meer gesprekstechnieken,
de School Video Interactie Begeleiders hebben
daarnaast een aparte opleiding gevolgd aan een
hogeschool, onder meer om te leren videobeelden
te analyseren.
De school investeert zo’n twintig uur begeleiding
per jaar per starter. Voor jonge leerkrachten die
net van school komen is dat meestal iets meer,

voor   zij-instromers en herintreders wat minder. 
Begeleiders en starters worden hiervoor vrij-
geroosterd. De school zorgt dan voor vervanging.
Bij sollicitatiegesprekken zeggen starters vaak dat
ze de begeleiding op prijs stellen. De schoolleiding 
is zo tevreden met het programma, dat het voor taan
in de wervingsadvertenties komt als secundaire
arbeidsvoorwaarde. Volgens de school bereiken
starters dankzij het programma binnen een jaar
het niveau te van een ervaren leraar. Starters
werken met meer plezier en gaan minder snel weg.

PRAKTIJKVOORBEELDEN  VOORTGEZET ONDERWIJS
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OOK EEN KEER OP JE BEK GAAN

‘Toen ik begon ben ik heel goed opgevangen. Startende docenten krijgen bij ons goede begeleiding. 
Ze krijgen cursussen over gesprekstechnieken, omgaan met problemen en dergelijke. Daarnaast 
is het docententeam bij ons erg hecht. Dat is volgens mij de grote kracht van deze school. Je kunt 
altijd bij anderen terecht. Docenten komen ook bij elkaar in de les. De sfeer is heel open. 
Ik ben in principe wel soepel met leerlingen, ik ken mijn kwaliteiten. Ik weet ook dat ik een harde 
stem heb, die ik waar nodig kan gebruiken. Stemgebruik is typisch zoiets dat je al doende leert. 
Het is gewoon ervaring die je moet opdoen, dat haal je niet uit een boekje.
Op de lerarenopleiding werd veel nadruk gelegd op het stellen van grenzen. De vakdidactische 
 kwaliteiten van docenten daar zijn zeer theoretisch. De opleiding is vooral gericht op havo- en 
vwo-leerlingen. Ze weten niet hoe het is om les te geven aan een vmbo-klas. Je moet het in de 
praktijk leren. Je moet ook een keer goed op je bek gaan. 
Als je ziet hoeveel uren een leerling draait, dan kan ik me voorstellen dat ze geen zin hebben om 
thuis huiswerk te maken. Ik probeer mijn lessen zo te plannen dat leerlingen in de les alles kunnen 
afmaken. Ik wijs ze erop: als je slim bent, doe je het werk in de klas. Anders moet je het thuis doen.’

ERVARINGEN DELEN

‘Nogal wat oudere, ervaren leerkrachten menen dat ze alles weten en kunnen. Dat stootte mij als 
starter af. Verder waren ze erg behoudend. In het begin wilde ik allerlei dingen die ik in mijn opleiding 
had geleerd ook in de praktijk van de klas brengen. Maar de oudere leerkrachten liepen daar niet 
echt warm voor. Aanvankelijk probeerde ik ze mee te krijgen, maar na een tijd gaf ik het op. Toen 
ben ik mijn eigen weg gegaan, samen met andere jongere docenten. Daarna kreeg ik van een aantal 
meer ervaren leerkrachten wel eens complimenten voor de leuke ideeën die ik inbracht. Soms waren 
ze zelfs zo enthousiast dat ze ook wat probeerden.
Iedereen had het altijd druk, al wist je niet van elkaar waarmee precies. Tijd voor leuke dingen of voor 
extra taken was er nauwelijks. Ik ben geneigd net iets meer taken op me te nemen dan een gemiddelde 
leerkracht met een aanstelling voor hetzelfde aantal uren, zonder dat ik overigens taken ga overnemen  
die voor anderen bedoeld zijn. Bij de ervaren leerkrachten merkte ik een groot verschil in inzet. 
Bepaalde leerkrachten werkten echt dag en nacht, terwijl anderen nogal snel de plaat poetsten. 
Al met al was ik vrij eenzaam, behalve als de kinderen in de klas zaten. Gelukkig waren er wel de 
jongere leerkrachten waarmee ik kon praten en samenwerken. Ik vond het jammer dat leerkrachten 
zo weinig van elkaar wisten en hun ervaringen niet deelden.’

‘ Door intervisie is mijn lesvoorbereiding 
verbeterd. Je neemt veel kleine dingen 
mee vanuit de ervaringen van anderen.’

‘ Je leert meteen tien andere docenten 
 kennen en dat is belangrijk op zo’n 
grote school.’

Een platform creëren voor de prettige opvang 
van startende docenten, en een veilige plek om
 problemen te bespreken. Dat beoogt een scholen-
gemeenschap voor voortgezet onderwijs met haar
begeleidingsprogramma, waarin een centrale
plaats wordt ingenomen door intervisiebijeen-
komsten. De school probeert de lerende houding 
van pas  afgestudeerde docenten zo vast te houden
en te bevorderen dat zij verder werken aan hun 
 ontwikkeling.
De school werkt met drie zogenaamde intervisoren
en een intern opleider. De laatste organiseert de
begeleiding en is eindverantwoordelijk voor alle
begeleidingsactiviteiten.
Voor de groep starters worden in het eerste jaar tien 
intervisiebijeenkomsten georganiseerd. De onder-
werpen worden aangedragen door de nieuwe lingen
zelf, soms wordt ook een ervaren docent als gast-
spreker uitgenodigd.
De intervisor begeleidt de starter ook individueel. 
De starter geeft zelf aan hoe vaak hij een gesprek
wil. Daarnaast kan hij zijn intervisor aanspreken
voor hulp en ondersteuning. Lesbezoeken legt de
intervisor af op verzoek van de starter zelf. Voor
vakinhoudelijke begeleiding krijgt de nieuwe

docent een collega-vakdocent aangewezen. 
De scholengemeenschap stelt deelname aan het
begeleidingsprogramma niet verplicht. Er zijn ook
starters die niet meedoen. Gedwongen intervisi e 
heeft geen zin, zo stelt de schoolleiding. De bedoe-
ling is dat de kwaliteit van de begeleiding zodanig 
is, dat de starters zelf mee willen doen. Starters
die het programma hebben doorlopen zijn in het
algemeen positief. Zij vinden de  bijeen komsten
‘gezellig’ en ‘leuk’. Er is veel ruimte om ervaringen 
uit te wisselen en intervisie helpt het  isolement van 
de autonome docent te doorbreken . Het succes van
het begeleidingsprogramma is  volgens betrokkenen
moeilijk te meten, maar  starters zelf zeggen dat het
wel meespeelt in het willen (blijven) werken bij deze
school.
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5. De schoolorganisatie en begeleiding

Scholen die actief zijn op het gebied van 
begeleiding van docenten noemen hiervoor 
een aantal motieven. Gaat het om starters, 
dan willen scholen hun nieuwe collega’s een 
zo zacht mogelijke landing in de praktijk 
bezorgen. Er bestaat ontegenzeglijk een kloof 
tussen opleiding en praktijk en de school wil 
de starter helpen die kloof te overbruggen.

Achterliggend motief is de wens startende leraren
vast te houden, voor het onderwijs in het algemeen
en voor de eigen school in het bijzonder. De voor-
spelde lerarentekorten en soms ook concrete,
actuele problemen bij het vervullen van vacatures 
maken het urgent zorgvuldig met het pas opgeleide 
potentieel om te springen.
Een door de praktijk ingegeven motief is voorts dat 
steeds meer leraren met verschillende achtergronden
de school binnenkomen. Beginnende docenten, 
zij-instromers, herintreders, leraren in opleiding. 
Met hun uiteenlopende opleidingen en ervaringen
moeten zij allemaal zo snel mogelijk leren op een 
gelijkwaardig niveau te werken. 
Onderwijsinstellingen willen ook goede, zorgvuldige 
werkgevers zijn uit meer principiële overwegingen. 
Zij beschouwen het als een kwestie van zorgplicht
te voorkomen dat starters de weg kwijt raken,
de moed verliezen en afhaken. Deze zorg geldt ook 
voor ervaren leerkrachten die in de problemen 
dreigen te geraken. 
Kwaliteitsverbetering en het stimuleren van de 
persoonlijke ontwikkeling van onderwijskrachten
is ook een veelgenoemd motief. In dit verband valt 
vaak het begrip ‘lerende organisatie’. De ambitie 
leraren goed te laten zijn en beter te laten worden
betreft dan niet alleen starters, maar ook het zittende 
docentenkorps.
‘Een leven lang leren’ is trouwens meer dan een 
dure plicht voor scholen en individuele docenten. 
Het gaat om meer dan het scherp houden van het 
onderwijs en het aankunnen van vernieuwingen die 
de maatschappij vraagt. Het komt ook het welzijn 
op school ten goede wanneer leraren de gelegenheid 

‘ DE AMB IT I E  LER AREN BETER TE L ATEN 
WORDEN, BETREF T ALLE DOCENTEN.’
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ORGANISATIEVORMEN

Hoe scholen precies te werk gaan bij het opzetten
van begeleidingsprogramma’s, hangt vaak samen
met hun grootte. Hoe groter de school, hoe meer
mogelijkheden als individuele school een heel eigen 
programma op te zetten.
Voor kleinere scholen ligt het meer voor de hand 
samen te werken met andere scholen, bijvoorbeeld 
als bovenschoolse activiteit vanuit het samen-
werkingsverband waartoe de school behoort. 
Groepsactiviteiten en deskundigheidsbevordering
kunnen dan vanaf bovenschools niveau verzorgd 
worden, terwijl de individuele begeleiding op de 
scholen zelf gebeurt. Scholen die niet in een verband
samenwerken kunnen speciaal voor dit doel de 
handen ineen slaan met andere scholen en zo tot
een interschools begeleidingsprogramma komen,
met alle schaalvoordelen van dien. Door bijvoor-
beeld de taken te laten rouleren, kunnen de scholen
de inspanningen eerlijk delen. Sommige scholen
werken als zogenaamde opleidingsscholen al nauw 
samen met lerarenopleidingen . Op deze scholen
werken veel stagiairs en dit vraagt een uitgebreide 
begeleidings structuur. Het is relatief gemakkelijk
de al  ontwikkelde begeleidingsmogelijkheden 
ook ten dienste te stellen aan startende docenten. 
Bijkomend voordeel is dat zulke scholen al een op
leren gerichte cultuur hebben. 

INTEGRAAL PERSONEELSBELEID

Veel scholen hebben het begeleiden van starters
ingebed in het integraal personeelsbeleid. Dat is 
het beleid waarmee scholen ruimte geven aan de 
ontwikkeling van hun personeel. Op deze scholen 
worden dus niet alleen de starters begeleid. Ook 
voor de meer ervaren docenten is het er een normale  
zaak dat zij hun vaardigheden steeds blijven 
ontwikkelen. De school faciliteert dit. In de praktijk
is op zulke scholen dus sprake van doorlopend 
leren: docenten die het startersprogramma hebben
doorlopen, stromen vanzelf door naar het meer 
algemene ontwikkelingsbeleid van de school. 

PERSOONLIJK 

ONTWIKKELINGSPLAN
In het kader van hun integraal personeelsbeleid 
werken sommige scholen met persoonlijke ontwik-
kelingsplannen. Vóór indiensttreding of in de loop
van het startersprogramma wordt vastgesteld aan 
welke competenties de starter nog moet werken. 
De starter stelt aan de hand hiervan zijn persoonlijk
ontwikkelingsplan op, waarin staat wat hij wil 
verbeteren en hoe hij dit – samen met school – gaat 
aanpakken. Tijdens periodieke ontwikkelgesprekken 
worden de vorderingen van de starter in kaart 
gebracht en gevolgd. 

krijgen bij te blijven en dingen die ze leuk vinden
op te pakken en te ontwikkelen. Een schoolopleider
spreekt in dit verband zelfs over ‘docenten
enthousiast  houden door een hoog knuffelgehalte’.

VOORWAARDEN

Om de begeleiding succesvol te laten verlopen
 moeten scholen zorgen dat een aantal randvoor-
waarden in orde is. Scholen die al ervaring hebben
met begeleidingsprogramma noemen vaak als eerste
het noodzakelijke draagvlak bij bestuur, school-
leiding en team. Alle betrokkenen moeten erin
geloven. Het opzetten en uitvoeren van een begelei-
dingsprogramma vraagt aanzienlijke investeringen,
in geld zowel als in mensen. Dit lukt alleen wanneer
begeleiding door alle betrokkenen als een belangrijk
onderdeel van het schoolbeleid gezien wordt. 
Het vrijroosteren van starters en begeleiders voor 
tenminste een deel van de benodigde activiteiten
is een voorwaarde. Als alles ‘erbij’ moet, komt
het er in de praktijk vaak niet van. Niet uit onwil,
maar wegens drukte schieten de begeleidingsuren
er dan al te gemakkelijk bij in. Ook scholing en
liefst doorlopende nascholing van mentoren,
coaches, supervisors en andere begeleiders is van
belang. Meestal doen docenten met lestaken het
mentor- of coachschap naast hun andere werk. 
Dat is praktisch, want docenten zijn er toch en ze
brengen – heel belangrijk – hun leservaring in. 
Toch is ervaring alleen niet voldoende. Begeleiders
moeten een speciale training volgen, bijvoorbeeld 
in gesprekstechnieken, om de taak goed aan te
 kunnen. Voor het overige is het ook nog een
 materiële  kwestie: materiaal en ruimte om te
werken, met groepen of in één-op-één-gesprekken,
moeten beschikbaar zijn.

TIPS VOOR EFFECTIEVE 
 BEGELEIDING

•  Leid begeleiders op, (vak)mentor is een 
serieuze taak.

•  Rooster, tenminste gedeeltelijk, de 
 begeleiders en starters vrij voor hun 
 begeleidingsactiviteiten.

•  Volledige of gedeeltelijke vrijstelling van 
een of meer docenten voor het managen 
van begeleidingsactiviteiten stelt betrok-
kenen in staat zich echt te specialiseren. 
Zij kunnen onder meer functioneren als 
contactpersoon en aanspreekpunt voor 
starters.

•  Maak een keuze de begeleider wel of 
niet te betrekken bij de beoordeling 
van de starter. Wanneer begeleiding en 
 beoor deling door elkaar lopen, remt dit 
de  starter wel in het consulteren van 
zijn mentor, uit angst voor ‘strafpunten’. 
Daarom kiezen de meeste scholen voor 
strikt gescheiden circuits.

•  Maak een keuze de begeleiding aanbod-
gestuurd (een vast programma) of 
 vraaggestuurd (naar behoefte van de 
starter) te laten verlopen. Er zijn scholen 
die hun begeleidingsprogramma geheel 
facultatief aanbieden. 

•  Een begeleidingsovereenkomst kan een 
hulpmiddel zijn, de rechten en plichten 
van beide partijen staan zwart op wit .
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‘ Het is geen probleem als de ondersteuning verschillend wordt ingevuld. 
Als er maar iets, liefst systematisch, aan de begeleiding van starters 
wordt gedaan. Het succes van de starters hangt namelijk samen met de 
begeleiding die ze vanuit het team ontvangen.’

EEN EIGEN KAST VERDIENEN

‘Ik heb op twee scholen totaal verschillende ervaringen gehad met de beschikbaarheid van faciliteiten. 
Op de ene school was alles heel goed geregeld. Ik kreeg de boeken die ik nodig had van school. Op de 
eerste dag kreeg ik een eigen kast met sleutel. Ik had een rooster waarbij ik meestal een hele dag van 
hetzelfde lokaal gebruik kon maken. 
Op de andere school moest ik alles min of meer zelf uitzoeken. Ik moest mijn boeken bij elkaar 
 scharrelen. Leerlingboeken kon ik bij de uitgever bestellen. Docentenboeken waren te duur, ik moest 
maar 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.
In het begin zeulde ik ook nog eens al mijn spullen met me mee. Een kast kreeg ik pas in januari. Toen 
ik liet weten dat ik beslist wat bergruimte nodig had, was een collega zo vriendelijk me een schap in zijn 
eigen kast beschikbaar te stellen. Dat was de onderste. Hierdoor moest ik op mijn knieën zitten in een 
smal paadje tussen de kasten om spullen weg te leggen of tevoorschijn te halen. Als er een collega langs 
wilde, moest ik opzij en dan maar zien waar ik alles liet. Ik was dolgelukkig toen ik na de kerstvakantie 
het ‘privilege’ van een eigen kast verdiend had.’
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6. De schoolcultuur en begeleiding

Wanneer beginnende docenten naar hun 
ervaringen gevraagd wordt, geeft een ruime 
meerderheid aan problemen te hebben met 
de cultuur binnen de school waar zij werken. 
Zij rapporteren onevenwichtigheid tussen 
rechten en plichten, want starters móeten 
vooral heel veel en hebben daarentegen 
 weinig te zeggen. Beginnende docenten 
krijgen vaak de klassen ‘die niemand wil’, 
ze krijgen impopulaire klussen als surveil-
leren en ze worden gevraagd voor allerlei 
extra organisatorische taken. Aan de rech-
ten kant is minder te melden, zelfs een kast 
voor persoonlijke bezittingen is op sommige 
scholen een privilege dat door senioriteit 
verdiend moet worden. Een eigen lokaal is 
voor beginners al helemaal zelden weggelegd.

Een beperkt aantal scholen is zich overigens wel 
bewust van de moeilijke positie van startende 
docenten en probeert hen te ontzien. Zij stellen 
bijvoorbeeld als regel dat docenten in hun eerste 
jaar niet voor extra taken worden ingeschakeld, 
zodat zij zich helemaal op lesgeven kunnen richten. 
Er zijn ook scholen die starters voor een deel van
hun taakuren vrijstellen van verplichtingen, zodat 
zij niet meteen voluit belast worden. Een starter
heeft immers gemiddeld veel meer voorbereidings-
tijd nodig dan een ervaren docent.

BOTSING VAN CULTUREN

Beginnende docenten storen zich ook vaak aan 
een gebrek aan openheid. Voor een deel is dit 
terug te voeren op frictie tussen de idealistische
starters en hun vaak meer behoudende ervaren 
collega’s. Scherp gesteld doet zich hier een botsing 
van culturen  voor. De door hun opleiding en de 
literatuur  over onderwijs geïdealiseerde nieuwe-
lingen stuiten op de minder veranderingsgezinde 
houding van de oudere generatie. Een generatie 
die voor een deel draait op routine en van wie 
sommigen  sterk hechten  aan de traditionele
autonomie van de docent in het ‘eigen’ klaslokaal.
Startende docenten die nieuwe ideeën meebrengen 
over zoiets als interdisciplinaire samenwerking,
hebben vaak moeite hun collega’s mee te krijgen. 
En ook als de plannen wel weerklank vinden, zijn 
er tal van praktische belemmeringen te overwinnen. 
Tijdgebrek, bijvoorbeeld. En de rigiditeit van een
jaarprogramma dat tenslotte ook af moet. 

‘ AL S  J E  ERVAREN DOCENTEN 
EEN SP I EGEL VOORHOUDT,  
I S  DE REACT I E  DEFENS I E F.’
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KLEINSCHALIGHEID EN 

SAMENWERKING
Ook de organisatiestructuur van de school kan van
betekenis zijn voor een op leren gerichte cultuur.
Grote scholen hebben baat bij het organiseren van
kleinschaligheid. Dat kan door docenten te laten
samenwerken in teams die verantwoordelijk zijn
voor een bepaald deel van het onderwijs. Deze 
teams werken bij voorkeur (tenminste voor een
aanzienlijk deel van hun tijd) in hetzelfde gebouw, 
voor dezelfde afdeling en voor een beperkt aantal 
klassen. Leerlingen en docenten leren elkaar zo 
snel kennen en dat komt het onderwijs ten goede.
Bovendien worden docenten op deze manier niet
aldoor gedwongen te switchen tussen klassen van 
zeer verschillende niveaus.
De lijnen tussen de collega’s in een team zijn kort en
de sociale samenhang is groter dan bij grote aantal-
len collega’s.
Teamleden kunnen elkaar coachen en ondersteunen. 
Bovendien kunnen de teams verantwoordelijkheden
krijgen voor de ontwikkeling van het onderwijs en
voor de ontwikkeling van de competenties binnen
het team zelf. Sommige scholen leggen zelfs de 
verantwoordelijkheden voor budget en formatie op
teamniveau. Zo kunnen deelscholen ontstaan die 
bijna zelfstandig functioneren.

RUIMTE CREËREN

Het management van de school heeft uiteraard een 
belangrijke taak bij het uitzetten en mogelijk maken 
van de gewenste vernieuwingsgezinde, lerende 
cultuur  binnen de school. Om leiding te geven aan 
dit proces, is het van belang dat het management 
zelf geschoold is in het aansturen van veranderingen  
in de organisatie en in het ontwerpen van een 
veranderingsstrategie. 
Het is vervolgens aan de schoolleiding de benodigde 
ruimte – geestelijke zowel als fi nanciële ruimte – 
te creëren om de gewenste omschakeling een kans te
geven. Het management stuurt de leiding gevenden 
in de school aan bij het herschikken van roosters, 
bij de eventuele vorming van teams en bij het actief 
zorgen voor de begeleiding en training van docenten. 
Voorts is het van belang dat ook in de directie-
kantoren een lerende, vernieuwingsgezinde en 
open sfeer huist. Het scheelt aanzienlijk wanneer 
docenten – ook nieuwelingen – terecht kunnen 
met hun  verhalen en ideeën. Zij moeten zich in 
principe gesteund weten door hun management, 
juist ook wanneer zaken niet (meteen) goed gaan.
Schoolleiders zelf houden hun vakliteratuur bij 
en helpen de docenten zich te informeren. 
Zij bespreken  ervaringen met de docenten en geven 
feedback. Met andere woorden, zij geven het goede 
voorbeeld. 

‘ Docenten wisselen hun materiaal niet uit. 
Daardoor ga je ook niet zo snel met iets 
dat jij zelf gemaakt hebt naar je collega’s. 
Je geeft je eigen materiaal ook niet door.’

Wanneer de sfeer in de docentenkamer niet open
en hulpvaardig is, leren starters snel hun mond te
houden en zaken dan maar zelf uit te zoeken.
Een sfeer van zich groot houden en ontkennen van
problemen houdt zichzelf zo in stand. Jeugdig elan
verdwijnt als sneeuw voor de zon. Het spreekt voor 
zich dat scholen die ‘lerende organisaties’ willen 
zijn, hiermee niet gebaat zijn.

‘ Als jonge docenten ervaren collega’s een 
spiegel voorhouden, wordt er defensief 
gereageerd.’

SAMEN OPTREKKEN

Scholen kunnen de hierboven geschetste impasse
doorbreken door bewust beleid. Het stimuleren 
van onderlinge interesse en uitwisseling van ideeën,
kennis en ervaring is van cruciaal belang. Het helpt
als leren en professionaliseren in de organisatie
beschouwd wordt als iets dat allen aangaat, niet
uitsluitend de starters of de zogenaamde ‘zwakke
broeders’. Iedere professional kan en moet groei
 vertonen en juist wanneer starters en ervaren
 docenten hierin samen optrekken, is winst te
 behalen. Beide groepen kunnen iets van elkaar leren.
Om te voorkomen dat het bij intenties blijft doet
de onderwijsinstelling er goed aan deze visie,
eenmaal geformuleerd, te verankeren in haar
personeelsbeleid .
Als de school wil dat iedereen zich lerend opstelt,
zal ze daarmee rekening moeten houden met de
inrichting van ieders takenpakket. Hierin moet

ruimte zijn voor onderlinge steun, begeleiding en 
scholings- en ontwikkelingsactiviteiten. De school
dient dergelijke activiteiten, zowel voor groepen
als voor individuen, structureel aan te bieden en te
organiseren. Een deel van de docenten (bijvoorbeeld
een op de tien) moet de gelegenheid krijgen zich 
te scholen in het coachen van collega’s en deze
 scholing ook bij te houden. 
Het persoonlijk ontwikkelingsplan is een hulp-
middel voor maatwerk bij professionalisering.
Scholen kunnen hun docenten begeleiden bij 
het opstellen en uitvoeren van zo’n persoonlijk
plan, waarna hun vorderingen periodiek gevolgd 
en besproken worden. Meer in het algemeen
zouden  de professionaliseringsdoelstellingen van
de school ingebed moeten worden in het systeem
van functioneringsgesprekken  en beoordelingen
waarvoor de school kiest. In dit verband kunnen
jaarlijkse lesbezoeken door coaches dan wel leiding-
gevenden – bij álle docenten en dus niet alleen bij 
de nieuwkomers – behulpzaam zijn. 
Specifi ek voor starters is het denkbaar hen voor
een bepaalde periode bovenformatief te maken. 
Zo wordt ruimte gemaakt voor bijvoorbeeld
 mee lopen met collega’s, een activiteit die vormend 
is, de  openheid bevordert en de onderlinge samen-
hang van het team vergroot. 

‘ Het is moeilijk nee te zeggen als je wordt 
gevraagd voor extra taken. Je bent toch 
bang dat mensen je zwak vinden. Je zit 
in een beoordelingsfase, dus je wilt goed 
overkomen.’



 7. De lerende school 43

7. De lerende school

Door een adequate begeleiding van starters 
in het onderwijs is veel winst te behalen.
Winst voor de starter, die niet aan zijn lot 
overgelaten wordt, maar die zich gesteund 
voelt bij zijn eigen inspanningen om van 
beginner gerijpt docent te worden. Voor 
een aanzienlijk deel van de starters – een 
kwart van hen verlaat nu nog binnen enkele 
jaren het onderwijs – kan dit het verschil 
uitmaken tussen falen in hun ambitie of een 
carrière in het vak. 

Winst voor de school, die voor zichzelf de kans 
vergroot de zorgvuldig uitgekozen startende collega’s 
niet te zien verbleken en mislukken, maar te zien 
opbloeien in hun werk. Dit is stimulerend voor de 
zittende collega’s en voor de hele sfeer op school. 
En het voorkomt dat de school, vaker dan nodig is, 
op zoek moet naar nieuwe mensen.
Winst voor het onderwijs, omdat de startende 
leraar dankzij de betrokkenheid van een mentor en 
een aanbod van gerichte scholing op didactisch en 
vaktechnisch gebied sneller een betere leraar wordt. 
Winst voor de samenleving ten slotte, omdat er
meer opgeleide mensen beschikbaar blijven voor 
het onderwijs. De geraamde lerarentekorten – vele 
duizenden fte’s in de komende tien jaar – zijn een 
regelrecht gevaar voor de kenniseconomie. In onze 
zeer van onderwijs afhankelijke, hoog ontwikkelde 
economie vervullen leraren immers een spilfunctie. 

Dat starters enige vorm van begeleiding behoeven, 
is een besef dat op de meeste scholen wel leeft. 
Iedere leraar is immers ooit beginnend leraar
geweest en is dus uit eigen ervaring bekend met
de voetangels en klemmen van de beginfase van 
de onderwijsloopbaan.
Op de meeste scholen is de begeleiding echter nog 
onvoldoende geregeld. Het onderwerp staat niet 
hoog op de prioriteitenlijst van het management 
en is niet ingebed in beleid, waardoor de kwaliteit 
geheel afhankelijk is van de inzet van individuen. 
Of er is wel een beleid geformuleerd, maar dit is 
een papieren werkelijkheid gebleven omdat er nog 
te weinig is gedaan aan de realisering van de rand-
voorwaarden. 

‘ HET BEELD VAN ‘WIE BEGELE ID 
WORDT I S  EEN KNEUS’  VERDWI JNT.’
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‘ Een belangrijk belevingsaspect is het leven lang leren geworden. 
Het beeld van ‘wie begeleid wordt is een kneus’ verdwijnt. 
Er is niets aan de hand als een leerkracht supervisie krijgt.’

Die randvoorwaarden liggen voor een belangrijk
deel in de arbeidsrechtelijke sfeer. Goed begeleiden
en begeleid worden kost nu eenmaal tijd. Betaalde
tijd liefst, omdat het risico anders groot is dat andere
zaken voorrang krijgen. Op school heeft iedereen
het immers druk genoeg; er zijn altijd nog meer
klussen die ook gedaan moeten worden. Om het
begeleiden goed te laten verlopen, moeten starters
en docentbegeleiders dus voor dit doel vrijgeroos-
terd worden. Begeleiders hebben bovendien tijd 
nodig om zich in hun begeleidingstaken te scholen
en te blijven scholen.

‘ Een goede begeleiding is een voorwaarde 
bij de keuze van een school.’

AANJAAGFUNCTIE

Scholen die serieus van start gaan met begeleidings-
programma’s voor starters, hebben de ervaring
dat hiervan ook een impuls uitgaat naar de zittende  
docenten. Naar de direct betrokkenen die 
 begeleidingstaken op zich nemen, maar ook naar
de anderen. Zij melden zich soms om deel te nemen
aan intervisie, geven zich op als gastspreker op
themabijeenkomsten, of tonen zich geïnteresseerd 
in de scholingsmogelijkheden voor zichzelf.
Zo kan de begeleiding van starters een aanjaag-
functie hebben voor een compleet professionalise-
ringsbeleid op school. Want uiteindelijk is leren
niet langer uitsluitend iets voor ‘jonkies’, maar
dringt meer en meer het besef door dat professionals
nooit klaar zijn met leren. De veranderingen in de

samenleving nopen het onderwijs tot voortdurende 
aanpassingen en vernieuwingen. Het zijn de leraren
die deze vernieuwingen zullen moeten vormgeven
en dat kunnen ze niet uit de losse pols. Hiervoor 
zullen zij zich doorlopend moeten scholen en
ontwikkelen.
Steeds meer scholen komen tot het besef dat zij 
lerende organisaties moeten worden. Dat kan niet
half. Wanneer eenmaal de intentie is geformuleerd
als lerende organisatie verder te gaan, heeft dit 
consequenties voor alle facetten van het beleid. 
In de eerste plaats natuurlijk het personeelsbeleid 
(aangepaste roosters, persoonlijke ontwikkelings-
plannen, aanbod van deskundigheidsbevordering,
functionerings- en beoordelingssysteem), maar
ook het onderwijsbeleid (organisatiestructuur,
onderwijsvernieuwingen die van het team bepaalde 
competenties vragen) en het bouwbeleid (fysieke
ruimte voor groeps- en scholingsactiviteiten).
De relatie tussen individuele professionalisering
en de ontwikkeling die de school wil doormaken,
moet helder zijn. De twee aspecten versterken
elkaar als ze beide gericht zijn op de doelen die 
de school wil bereiken.
Tot slot, ter aanmoediging en inspiratie, de wenk
van een schoolleider met jarenlange ervaring met
integraal personeelsbeleid en de gerichte profes-
sionalisering van startende en zittende docenten: 
‘Het begeleidingsmodel is niet iets dat je op een
school moet plakken. Het programma moet niet van
bovenaf opgelegd worden, afgedwongen begeleiding
werkt niet. Het idee dat begeleiding zinvol is, moet
van binnenuit komen.’
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groot belang dat alle partijen die een rol spelen in
de begeleiding hiervoor goed getraind zijn.
De overeenkomsten in de buitenlandse begeleidings-
programma’s kunnen geïnterpreteerd worden als
indicatoren voor het succes van deze programma’s .
Om de buitenlandse succesfactoren in het
Nederlandse onderwijs te implementeren moeten
ze worden toegesneden op de Nederlandse context.

‘Startende leraren in het buitenland. Begeleiding 
van beginnende leraren in Canada, Engeland,
Frankrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland’ 
is een SBO-uitgave van  november 2004. 
Dit boekje staat samen met ander internationaal
onderzoek op www.sboinfo.nl.

ONDERTUSSEN OVER DE GRENS

Bijlage

Startende leraren krijgen niet altijd de  begeleiding 
waaraan ze behoefte hebben. Hierdoor is de uit-
val onder starters veel groter dan onder ervaren 
leraren. Als we over de grens kijken, blijkt dat 
veel landen hetzelfde probleem  kennen, zo blijkt 
uit  onderzoek van het SBO.

Sommige overheden proberen de starters
te behouden door ze een één- of meerjarig 
begeleidings programma aan te bieden. Dit heeft
effect. Nieuwkomers die begeleid worden, blijven 
doorgaans langer en met meer plezier werkzaam.
Dit blijkt uit de analyse van zes begeleidings-
programma’s in vijf verschillende landen: Canada
(Northwest Territories), Engeland, Frankrijk,
VVerenigde Staten (Californië en Connecticut)
en Zwitserland (Luzern).
Het Nederlandse onderwijs kan zijn voordeel
doen met de in het buitenland ontwikkelde ideeën
over een goede start voor beginnende leraren in
de onderwijspraktijk.
De onderzochte landen en deelstaten kennen
 uiteenlopende onderwijstradities. De organisatie
van het onderwijs, het onderwijssysteem en de 
wijze waarop een leraar zijn lesbevoegdheid haalt,
verschillen. Zo ook de motieven om begeleidings-
programma’s in te voeren. Het behoud van leraren 
speelt een grote rol. Ook het verbeteren van het
imago van het beroep en het verhogen van de 
 kwaliteit van het onderwijs worden veel genoemd.

Ondanks deze verschillen komen de begeleidings-
programma’s zelf opvallend overeen. Een doorsnee  -
programma bestaat uit een individueel en eenprogramma bestaat uit een individueel en een

gemeenschappelijk deel. Starters krijgen een mentor
die begeleiding biedt bij het dagelijks werk. De 
starter leert het vak door veel lessen te observeren
én door veel les te geven. Daarnaast volgen alle
starters trainingen en workshops om zich verder te
bekwamen. Ook informatieuitwisseling met andere
starters blijkt een succesvol onderdeel van begelei-
dingsprogramma’s.
In de onderzochte landen ligt de verantwoordelijk-
heid voor het begeleidingsprogramma op verschil-
lende niveaus. Het ministerie van Onderwijs, de 
Onderwijsinspectie, de regio, de gemeente of het
district, de lerarenopleiding, de schooldirecteur, 
de mentor en de startende leraar zelf kunnen
allemaal hun bijdrage leveren. De wijze waarop
de begeleiding invulling krijgt varieert van een
vastomlijnd programma tot een bijna volledig door
de starter bepaalde inhoud. De duur loopt uiteen
van één tot drie jaar.

Behoud de starter
De ervaringen in de onderzochte landen zijn 
 positief: begeleidingsprogramma’s dragen bij aan het
behoud van starters. Zij werken met meer  plezier 
en ook de meer ervaren leraren die  betrokken
zijn tonen zich zeer gemotiveerd om hun nieuwe
 collega’s te begeleiden.
Om begeleiding tot een succes te maken moet wel
voldaan worden aan een aantal randvoorwaarden. 
Er moet geld zijn om de trainingen en workshops 
te fi nancieren en om de starter minder lesuren voor
de klas te laten staan. Verder moeten de startende
leraar en zijn mentor voldoende tijd krijgen om in
de begeleiding te investeren. Daarnaast is het vande begeleiding te investeren. Daarnaast is het van
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