
Een eigen invulling van een inductieprogramma 
Hulpmiddel voor het gestructureerd ontwikkelen van een leerarrangement voor startende docenten 
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Waar staan we voor: wat moet de maatschappelijke meerwaarde zijn van een inductieprogramma? Denk hierbij aan: 
 uitval van docenten beperken 
 bijdragen aan gekwalificeerde docenten  

 
Waar gaan we voor: Wat wil de school bereiken met het inductieprogramma bij startende docenten? Denk hierbij aan: 

 potentieel van startende docenten benutten 
 eigen school als kweekvijver van nieuwe docenten om lerarentekort in de toekomst te beperkten 
 een goede opleidingsschool draagt bij aan kwalitatief goed onderwijs 

De leeromgeving 
  

Onderwijsdoelen 
 

 
Inhouden 

 
Leeractiviteiten 

 
Tijd 

 
Begeleiding 

 
Materialen en bronnen 

 
Samenwerkingsvormen 

 
Locatie 

 
Beoordelingsvormen 

 (lio, 
startbekwaam) 
 
 
 
 
 

 (nido, 
beginner) 
 
 
 
 
 
 

 (nido, 
gevorderde) 
 
. 
 
 
 
 

 (zido, 
competent) 
 
 
 
 
 

 (expert)   
 
 
 
 

Welke accenten 
legt u binnen het 
leerarrangement? 
Bijvoorbeeld: 
 ontwikkelen 

van kennis 
 ervaren & 

reflecteren 
 analyseren en 

theoretiseren 
 methodologisch 

experimenteren 
 kennis 

expliciteren & 
overdragen 

 opbouwen van 
expertise in een 
specifiek 
vakgebied 

 
Op welke wijze 
wordt omgegaan 
met verschillen 
tussen startende 
docenten? 
Denk hierbij aan 
verschillen op het 
gebied van: 
 werkervaring 
 competenties 
 expertise 
 interesse 
 leervragen 
 manier van 

leren 

Welke inhoud is 
belangrijk? 
Bijvoorbeeld:  
 lesvoorbereiding 
 ontwikkelen van 

kernkwaliteiten 
 vakdidactiek 
 functioneren op 

school 
 
Hoe gaat u de 
inhouden ordenen? 
Bijvoorbeeld 
ordening op basis 
van:  
 behoefte van 

startende 
docenten 

 expertiseniveau 
 van kennis naar 

inzicht 
 
Hoeveel 
speelruimte heeft 
een individuele 
docent om eigen 
thema's te kiezen? 
 niet, er wordt 

een vast aantal 
onderwerpen 
behandeld. 

 er is ruimte om 
een eigen 
invulling te 
geven aan 
vaststaande 
thema's 

 de leervraag 
van de docent is 
leidend.  

 
 

Welke leeractiviteiten wilt 
u aanbieden? 
Bijvoorbeeld: 
 coaching 
 workshops 
 observeren van lessen 
 vakdidactische 

uitwisseling in 
team/sectie 

 intervisie 
 scholingsaanbod 
 onderzoeksactiviteiten 
 
Welke functie hebben 
ervaringen van startende 
docenten in de 
leeractiviteiten? 
Bijvoorbeeld:  
 ervaringen dienen als 

startpunt van de 
leeractiviteiten 

 ervaringen worden 
gebruikt als toelichting 
op de de theorie 

 het uitwisselen van 
ervaringen en het 
gezamenlijk zin- en 
betekenisgeven aan 
ervaringen is het 
belangrijkste doel van 
de leeractiviteiten 

 
Op welke wijze wordt 
ruimte geboden aan een 
eigen invulling door 
deelnemers? 
Bijvoorbeeld: 
 Startende docenten 

kunnen eigen 
buitenschoolse 
activiteiten een plek 
geven in de opleiding. 

 Startende docenten 
kunnen kiezen uit een 
aanbod van 
leeractiviteiten. 

  Startende docenten 
kunnen voorstellen 
doen voor activiteiten. 

Op welke wijze wordt 
voor beginnende 
docenten tijd vrij 
gemaakt voor 
inductieactiviteiten?  
 ze krijgen een 

beperkt aantal 
klassen/niveaus 

 Geen of beperkte 
koptaken 

 
 
Hoe worden de 
leeractiviteiten over de 
tijd verdeeld?  
Denk hierbij aan: 
 wekelijkse 

activiteiten 
 jaarlijkse activiteiten 
 

Wie begeleidt de 
beginnende docenten? 
Denk hierbij aan:  
 schoolopleider 
 vakdidacticus op de 

opleiding 
 schoolpracticumdocent 
 hoofd van de vaksectie 
 
 
Welke rol hebben de 
verschillende 
begeleiders?  
Denk hierbij aan:  
 coach 
 expert 
 kritische vriend 
 opleider 
 
Hoe faciliteer je de 
begeleider? 
Denk hierbij aan: 
 tijd 
 opleiding 
 fysieke ruimte 

Welke materialen stel 
je beschikbaar? 
Denk hierbij aan:  
 startersmap 
 lesmethoden 
 materiaal van 

collega's 
 toolkits 
 
Tot welke 
bronnen/mensen 
krijgen beginnende 
docenten toegang?  
Denk hierbij aan:  
 docentenbibliotheek 
 nieuwsvoorziening 
 collega's (intern en 

extern) 
 leerlingen 
 directeur 
 

Hoe werken 
beginnende docenten 
samen aan hun 
ontwikkeling? 
Bijvoorbeeld op basis 
van: 
 interessegebied 
 leervragen 
 werkervaring 
 vakgebied 
 
Welke partners vraagt 
u om een deel van de 
inhoud te verzorgen? 
Denk hierbij aan: 
 lerarenopleiding 
  Ruud de Moor 

centrum 
 LPC's (APS, CPS, 

KPC) 
 Kenniscentra (SLO, 

Universiteit) 

Welke locaties 
worden gebruikt 
voor het 
inductieprogramma 
Bijvoorbeeld: 
 leslokaal 
 bibliotheek 
 kantine 
 extern  
 
 

Wanneer wil je 
beoordelen? 
Bijvoorbeeld:  
 aan het eind van het 

eerste jaar 
 als de beginnende 

docent aangeeft daar 
klaar voor te zijn 

 als de opleider aangeeft 
dat het belangrijk is dat 
er een 
beoordelingsmoment 
komt 

 
Waarop wil je beoordelen? 
Met andere woorden welke 
ontwikkeling moet een 
docent laten zien per jaar?  
 docent moet vooruitgang 

laten zien 
 docenten moeten 

vooruitgang laten zien 
op de door hun zelf 
gekozen doelen 

 docent moet voldoen 
aan vooraf vastgestelde 
doelen 

 
Welke consequenties 
volgen uit de beoordeling? 
Denk hierbij aan:  
 vast contract 
 salarisverhoging 
 opleidingsmogelijkheden 
 
Wie beoordeelt de 
startende docent of wordt 
geraadpleegd voor de 
beoordeling? 
Denk hierbij aan:  
 opleider 
 directeur 
 collega's 
 leerlingen 
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