
OSR / Rapport themawerkgroep  Begeleiding startende leraren

De begeleiding van startende 
leraren binnen de OSR

Rapport themawerkgroep Begeleiding startende leraren
Project ‘Versterking samenwerking scholen en lerarenopleidingen’

 

Rotterdam 1 maart 2017





De begeleiding van startende 
leraren binnen de OSR

Rapport themawerkgroep Begeleiding startende leraren
Project ‘Versterking samenwerking scholen en lerarenopleidingen’

 

Rotterdam 1 maart 2017





Inhoudsopgave

Inleiding 7

1. De visie van de OSR op begeleiding van startende leraren 8

2. Van visie naar beleid  10

3. Kwaliteit docentbegeleiders binnen OSR 11

4. Doorlopende leerlijn initieel - post-initieel 14

5. Conclusies 16

Bijlagen 18

5



6



Inleiding

Voor u ligt het verslag van de activiteiten 
en bevindingen van de Themawerkgroep 
Begeleiding Startende Leraren (BSL). De OSR 
heeft deze werkgroep opgericht in het kader 
van de Versterking Samenwerking Scholen en 
Lerarenopleidingen.

De werkgroep bestond uit de volgende 
personen: Gerard de Groot (schoolopleider 
Penta college CSG Hoogvliet), Jan Roelevink 
(Schoolopleider Thorbecke Voortgezet 
Onderwijs, later Calvijn), Maria van Loon 
(School coördinator OidS Wolfert van Borselen 
Scholengroep), Christa Thoolen (oud-lid 
stuurgroep en themaverantwoordelijke 
samenwerking algemeen), Jan-Philip van 
Mourik ( School coördinator OidS Penta 
college en tevens themaverantwoordelijke), 
Corrie Zeeuw (Lerarenopleider TU 
Delft), Saskia London (Lerarenopleider 
Hogeschool Rotterdam e.o.), Marleen Braat 
(Lerarenopleider Hogeschool Rotterdam e.o.) 
en Gitta de Graaf (Lerarenopleider ICLON).

De themawerkgroep heeft aansluiting 
gezocht bij het BSL-project van ICLON, 
TULO en HR, waarin de deelnemende 
scholen onderdelen ontwikkelen voor 
een 3-jarig inductieprogramma. In de 
inductieprogramma’s, waarin maatwerk 
wordt nagestreefd, krijgen de volgende 
onderdelen een plaats:
1.  Vermindering werkdruk beginnende 

leraar.
2.  Enculturatie in de school en in het 

schoolbeleid.
3.  Professionele ontwikkelingsplannen 

(POP’s).
4.  Begeleiding in de klas (observatie en 

feedback).
5.  Een structuur voor intervisie met peers 

en begeleiding van mentoren.

De Themawerkgroep BSL wil de 
samenwerking tussen OSR en deelnemende 
lerarenopleidingen versterken door in te 
zetten op:

A.  Versterking van de kwaliteit van de 
inductieprogramma’s

	 	Actie	→ Kwaliteitseisen en aanbevelingen 
formuleren voor het inductieprogramma 
op OSR-scholen.

	 	Hoe	→ Met behulp van de ontwikkelde 
inductieprogramma’s van het BSL-

project en op basis van een nadere 
analyse van de begeleidingsactiviteiten 
op scholen die hebben deelgenomen 
aan het gelijknamige project binnen de 
Knelpuntenaanpak van het Platform 
Onderwijsarbeidsmarkt Rotterdam.

B.  Een doorlopende leerlijn initieel - 
post-initieel

 	Actie	→	Een doorlopende leerlijn 
ontwikkelen of ingrediënten aandragen 
die hierin een plaats moeten krijgen.

  Hoe	→	 
1.  Analyse van curricula van de 

lerarenopleidingen en het aanbod 
van bestaande begeleidings- en 
scholingsprogramma’s op de 
OSR-scholen (in samenhang met 
het gelijknamige project uit de 
Knelpuntenaanpak van het Platform 
Onderwijsarbeidsmarkt).

 2.  Mogelijkheden verkennen van een 
OSR Academie waarin post-initieel 
aanbod wordt ondergebracht.

C.  Versterking van de begeleiding van 
beginnende leraren op school

  Actie	1	→ Investeren in kwaliteit van de 
(vak)coaches die beginnende leraren op 
school begeleiden.

 	Hoe	→ Een verdiepingstraject opzetten 
voor coaches/begeleiders.

 	Actie	2	→ BSL-project ICLON, TULO, HR.
  Hoe	→ De ontwikkelde 

inductieprogramma’s verankeren/borgen 
in de OSR.

De themawerkgroep heeft zich laten 
inspireren door het Maryland-model, een 
kwaliteitsstandaard voor opleidingsscholen, 
waarvan doorlopende professionalisering van 
(startende) docenten en lerarenopleiders een 
belangrijke pijler is. De werkgroep heeft de 
vrijheid genomen om hierover een concept-
visie voor de OSR te formuleren. Deze visie 
wordt uiteengezet in hoofdstuk 1.

In hoofdstuk 2, 3 en 4 worden de resultaten 
beschreven. Deze hoofdstukken zijn 
gebaseerd op de analyse van bestaande 
begeleidingsprogramma’s, OSR-documenten, 
literatuurstudie en een enquête onder 
startende docenten die deelnemen aan de 
inductietrajecten.
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1. De visie van de OSR op begeleiding van startende leraren

1.1 Doorlopende leerlijn startbekwaam naar bekwaam

De OSR beschouwt de inductiefase als een integraal onderdeel van de opleiding tot bekwaam leraar. De opleiding tot bevoegdheid en 
de inductiefase vormen een doorlopende leerlijn. OSR-partners (scholen en lerarenopleidingen) werken niet alleen nauw samen in de 
initiële fase tot startbekwaamheid, maar ook in de daaropvolgende post-initiële fase tot bekwaamheid (zie ook het Maryland-model). 
Daarmee is de begeleiding van startende leraren tevens een onlosmakelijk onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem van de OSR.

1.2 Vast onderdeel van integraal personeelsbeleid

De begeleiding van startende leraren is een fundamenteel onderdeel van het beleid van besturen en directies van de OSR-scholen en is 
geborgd in het integraal personeelsbeleid (IPB).
Dit betekent volgens Snoek (2015) onder meer het volgende: 
•  Er heerst op de school een veilig en collegiaal werkklimaat, waarin alle personeelsleden zich verantwoordelijk voelen voor de 

sociale opname van nieuwe collega’s. 
•  De schoolleiding en leraren zijn overtuigd van het belang van een continue professionele ontwikkeling en handelen daar ook naar. 
•  Personeelsleden die zijn betrokken bij de begeleiding van beginnende leraren, zijn op de hoogte van de programma’s van de 

lerarenopleidingen.
•  Er zijn middelen beschikbaar voor het begeleidingsprogramma. Dat betekent dat de begeleiding van startende leraren is ingebed 

in een bredere visie op professionalisering, waarbij sprake is van een balans tussen professionalisering gericht op individuele 
ontwikkeling en professionalisering gericht op school- en teamontwikkeling.

•  De begeleiding en ontwikkeling van startende leraren wordt gezien als een continuüm van opleiding, inductie en levenslang leren.
•  Er is sprake van leeftijd- en ervaringsbewust personeelsbeleid. Bij de verdeling van taken en werklast wordt rekening gehouden 

met de ervaring en met de leeftijd van docenten.

Bron: A. Roelofs 2015

Inductie Vakbekwaam

Jaar 1 - 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 - 7 Jaar e.v.

Rol opleiding en school

Opleiden Werkplekleren en professionaliseren

Beroep kennisbasis generiek

Vakinhoud kennisbasis specifiek

Samen opleiden en professionaliseren

Met formeel en informeel leren
• wpl
• plg/dot/werkplaats
• interne academies
• praktijkonderzoek

Lerarenregister
Herregistratie
Validering programma

Assessment
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1.3 Een visie op leren van startende leraren

Omdat duidelijke ontwikkeldoelen na afloop van de initiële opleiding vaak ontbreken, verloopt het leren van leraren meestal 
ongepland en contextgebonden: het vindt plaats als er aanleiding toe is, als er iets bijzonders gebeurt (Koffeman, 2015). Koffeman 
onderscheidt drie contexten waarin de leraar handelt en waarin leren kan plaatsvinden: een praktische context (het alledaagse 
lesgeven), een sociale context (de interactie met collega’s) en een theoretische context (het kennisnemen van theorie). Deze contexten 
bieden verschillende mogelijkheden en impulsen voor leren. 

1.4 Een visie op ondersteuning van startende leraren 

In de ondersteuningsbehoeften van startende leraren worden drie perspectieven onderscheiden: de leraar als persoon, de leraar 
als lid van de schoolorganisatie, en de leraar als pedagogische en (vak)didactische professional (Europese Commissie, 2010; 
Kragten, Hoeksma, Koet, & Van der Linden, 2010). Deze drie perspectieven vereisen specifieke ondersteuning in termen van doelen, 
sleutelkenmerken en betrokkenen. 

Leren vindt plaats in 1.  Praktische context 2.  Sociale context 3. Theoretische context

Leren start met Praktijkervaringen (trial 
and error); reageren op 
feedback

Voorbeelden, uitwisseling Kennisnemen 
(informatieverwerking)

Leren van Zelf Nabije anderen Verre anderen

Type kennis ‘Practical wisdom’ Gedeelde kennis Theoretische kennis

Hulpvragen Hoe kan ik nieuwe 
ervaringen creëren?

Voorbeelden, uitwisseling Kennisnemen 
(informatieverwerking)

Persoonlijk Sociaal Professioneel

Doelen •  Ontwikkeling 
beroepsidentiteit

•  Versterking competenties
•  Versterking zelfvertrouwen
•  Vermindering van spanning 

en stress
•  Motivatie
•  Voorkomen van uitval

•  Socialisatie in de school en 
het beroep

•  Stimuleren van 
samenwerking

•  Stimuleren van 
samenwerkend leren

•  Stimuleren van de 
betrokkenheid in/van de 
schoolcommunity

•  Doorontwikkeling van 
beroepscompetenties

•  Verbinding tussen 
lerarenopleiding en 
nascholing

•  Ontwikkeling van 
professionaliteit

Sleutelkenmerken •  Veilige niet-oordelende 
omgeving

•  Vermindering van taaklast
•  Team teaching
•  Co-teaching

•  Collaboratief werken
•  Co-teaching Teamwork
•  Project groepen

•  Toegang tot kennis door 
samenwerking tussen 
startende en ervaren 
leraren

•  Opleidingen, modules, 
master classes, consultatie.

Betrokkenen •  Coach
•  Peer/collega
•  Zelfreflectie

•  Coach
•  Peer/collega

•  Coach Expert Peer/collega
•  Zelfreflectie

Anderen Schoolleiders 

Bron: M. Snoek 2015

9



2. Van visie naar beleid 

2.1 Uitgangspunten

•  Definitie van startende leraar (SL): een leraar die minder dan drie jaar als bevoegd leraar voor de klas staat. De begeleiding start in 
beginsel in het eerste jaar van aanstelling.

•  Alle OSR-scholen respecteren de CAO-VO. Dat betekent dat de SL in zijn eerste jaar van aanstelling voor 20% van zijn 
aanstellingsomvang wordt vrijgesteld van lestaken en in het tweede jaar voor 10%. Deze tijd wordt (minimaal) ingezet ten 
behoeve van de inductie van de SL.

•  De inductieprogramma’s van de OSR-scholen worden meegenomen in het OSR-kwaliteitszorgsysteem, waaraan alle OSR-scholen 
zich verbinden. 

2.2 Randvoorwaarden 

•  De inductiefase is binnen de OSR vastgesteld op 3 jaar.
•  De inductieprogramma’s van de scholen voldoen aan de in het BSL-project gehanteerde criteria.
•  De SL krijgt vanuit de OSR-school een (door de Lero) gecertificeerde en bekwame docent-(vak)begeleider1 toegewezen (zie 

hoofdstuk 3).
•  Om de kwaliteit van de vakinhoudelijke en vakdidactische begeleiding te garanderen, beschikt elke vakgroep/sectie over een 

docentbegeleider (evt. via een LC-aanstelling). 
•  De begeleiding door de docentbegeleider wordt gefaciliteerd conform OSR-afspraken. Deze afspraken zijn nog onderwerp van 

gesprek in de stuurgroep.
•  De schoolopleider coördineert alle inductie-activiteiten van de school. Hij wordt hiervoor gefaciliteerd conform OSR-afspraken 

(bv. 10 uur per startende leraar). 
•  Er is een duidelijke rol- en taakafbakening tussen docent-(vak)begeleiders, schoolopleiders en directieleden, met name waar het 

gaat om rechtspositionele zaken, zoals de beoordeling van het functioneren van de SL. 
•  Het is duidelijk wat de betreffende school verstaat onder een ‘goede of geslaagde les’. Dit versterkt de effectiviteit van het 

inductietraject.
•  Om de ontwikkeling van de SL te monitoren, gebruiken alle OSR-scholen bij de begeleiding van de SL (niet bij de beoordeling) het 

ICALT-instrument of een vergelijkbaar observatie-instrument.

2.3 Aanbevelingen kwaliteitsverbetering inductieprogramma’s

2.3.1 Aanbevelingen OSR-scholen
•  Zorg ervoor dat de SL precies weet wat er van hem wordt verwacht in het inductietraject (aanwezigheid bij bijeenkomsten, 

intervisie garanderen in weekrooster, een draaiboek gebruiken, bijvoorbeeld naar model van PENTA). Neem inductieactiviteiten 
op in het jaarrooster.

•  Zorg ervoor dat praktische zaken, zoals eerste kennismaking met de school (directie, schoolopleider, docentbegeleiders) en de 
toegang tot relevante netwerken en systemen, vóór aanvang van het schooljaar (liefst al voor de zomervakantie) bekend zijn of 
zijn geregeld/geoefend.

•  Maak al bij de sollicitatie duidelijk dat de deelname aan inductieactiviteiten niet vrijblijvend is en een rol speelt in de beoordeling. 
Maak met name met parttimers duidelijke afspraken over wat verplicht is.

•  Zorg ervoor dat de inductieagenda niet strijdig is met de jaaragenda en de individuele roosters van SL’en, coaches en 
schoolopleiders. 

•  Maak begeleiding op maat mogelijk door de SL met zijn schoolopleider en docentbegeleider uit te nodigen om de uitkomsten van 
het startbekwaamheidsassessment te delen. 

•  Laat de SL op basis daarvan samen met de schoolopleider en/of docentbegeleider een individuele inductieagenda opstellen (zie 
4.3), waarin afspraken staan over lesbezoeken bij collega’s (bv. in tussenuren), bezoek van docentbegeleider/schoolopleider/
collega’s van de eigen lessen, feedbackgesprekken met coach en collega’s, peer-coaching en intervisie- en studiebijeenkomsten.

•  Plan geregeld intervisiebijeenkomsten in, ook in het 2e en 3e jaar van het inductietraject.
•  Bouw ook informele momenten in (borrels, e.d.). Die bevorderen niet alleen het gevoel van saamhorigheid, maar leveren de SL 

doorgaans ook veel informatiebronnen op.
•  Evalueer het inductietraject aan het eind van ieder inductiejaar met de schoolopleider/docentbegeleider en de SL. Maak ook 

afspraken over het inductieprogramma van volgend jaar. Zo is de SL eigenaar van zijn eigen inductietraject.

1.  Vak staat hier tussen haakjes, omdat het niet altijd nodig of 
mogelijk is om een coach uit hetzelfde vakgebied in te zetten.
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2.3.2 Aanbevelingen versterking samenwerking binnen OSR
•  Om gemeenschappelijke activiteiten mogelijk te maken, stemmen OSR-scholen en opleidingen hun inductieagenda’s op elkaar af. 
•  Om intervisie en samenwerking in professionele leergemeenschappen te stimuleren (op het niveau van schoolopleiders, 

docentbegeleiders of SL’en) creëren de OSR-scholen en de opleidingen tijd en ruimte voor ontmoeting. Hoe dit wordt 
geconcretiseerd, is nog onderwerp van bespreking in de stuurgroep OSR.

•  Startende leraren die deel uitmaken van een kleine vakgroep zijn zeer gebaat bij samenwerking en intervisie met vakgenoten uit 
andere scholen of aanpalende vakgroepen. Zorg ervoor dat dit voldoende wordt gefaciliteerd (bv. door afspraken over scholings- 
of OSR-corridor).

•  Professionaliserings- en ontwikkelactiviteiten voor startende leraren, docentbegeleiders en schoolopleiders worden verzameld 
op de vernieuwde OSR-website. Dat geldt ook voor de activiteiten voor startende leraren over de VSLS-thema’s (opbrengstgericht 
werken, differentiëren, pesten, ouderbetrokkenheid). 

•  Om goede maatwerkprogramma’s voor SL’en te maken, kunnen schoolopleiders en docentbegeleiders gebruikmaken van allerlei 
‘bouwstenen’ die binnen de OSR worden gebruikt en hun waarde hebben bewezen. Deze zijn verzameld op de vernieuwde OSR-
website.

•  Een aanbeveling voor de lerarenopleidingen: vraag startende leraren eens per jaar (schriftelijk, bijeenkomst of panel) hoe zij nu - 
als startende leraar - hun opleiding waarderen. Deel de uitkomsten daarvan binnen de OSR, zodat ze leiden tot verbeteringen van 
zowel het initiële als het post-initiële deel van de opleiding tot ‘bekwaam leraar’.

3. Kwaliteit docentbegeleiders binnen OSR

In haar promotieonderzoek naar begeleidingsprogramma’s voor startende leraren laat Chantal Kessels zien dat de coach (hierna: 
docentbegeleider) de belangrijkste factor is in een succesvol begeleidingsprogramma (Kessels, 2010). De kwaliteit van de begeleider 
is dus een belangrijk aandachtspunt bij het opzetten van begeleidingsprogramma’s. De volgende elementen zijn bepalend voor de 
kwaliteit van de docentbegeleider: 

•  De docentbegeleider is in staat om docenten uit te dagen in hun professionele ontwikkeling (Kessels, 2012). Dat gaat verder 
dan het ondersteunen bij ervaren problemen of het geven van tips en tricks. De docentbegeleider besteedt aandacht aan het 
persoonlijk welbevinden van startende leraren, de (verdere) ontwikkeling van een professionele identiteit, de socialisering binnen 
de school en de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties. Daarbij ligt de nadruk niet alleen op ervaren urgente 
problemen met klassenmanagement, maar vooral op het leren van leerlingen en daarmee op pedagogische en (vak)didactische 
vraagstukken (Kessels, 2012). 

•  De aandacht voor professionele ontwikkeling vereist een doelgerichte aanpak, waarbij het handelen van de startende leraar 
wordt afgezet tegen professionele standaarden. Die vergelijking wordt vervolgens gebruikt voor het (samen met de startende 
leraar) formuleren en evalueren van ontwikkelingsdoelen. 

•  De docentbegeleider is zelf een goede docent. Hij beheerst een breed repertoire aan pedagogische en (vak)didactische 
strategieën, herkent en benoemt goed en minder goede lessen, heeft een heldere visie op leren en lesgeven, en durft bestaande 
praktijken, aannames en veronderstellingen ter discussie te stellen. 

•  De docentbegeleider is in staat om de verbinding te leggen tussen praktijk en theorie en om de startende leraar te stimuleren om 
zijn handelen in te bedden in theoretische inzichten over leren en lesgeven (Aspfors & Fransson, 2015). 

•  De docentbegeleider is in staat om startende docenten te ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling. Hij heeft kennis 
over het leren van (startende) leraren en over aanpakken om dit leren te ondersteunen en om reflectie van startende leraren te 
stimuleren (Oosterheert & Vermunt, 2002; Meijer & Kandhai, 2012). 

•  De docentbegeleider stemt de begeleiding af op de persoon en ontwikkelingsfase van de startende leraar. Hij geeft startende 
leraren ruimte en stimuleert hen om eigenheid te ontwikkelen (maakt er geen kloon van hem/haarzelf van) (Meijer & Kandhai, 
2012). 

•  De docentbegeleider heeft een groot empathisch vermogen: hij kan zich inleven in de vraagstukken waarmee startende leraren 
worstelen. Door optimisme en aanmoediging stimuleert hij het zelfvertrouwen van startende leraren, en hij fungeert als rolmodel 
in zijn houding ten aanzien van leren, leerlingen en school (Meijer & Kandhai, 2012). 

•  De docentbegeleider vervult als vertrouwenspersoon een sleutelrol voor startende leraren. Hij creëert een veilige context, gaat 
zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie, en is zich bewust van machtsrelaties en -issues binnen de school.
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3.1 Wat betekent dit voor de OSR?

Het bovenstaande impliceert dat een goede leraar niet automatisch een goede docentbegeleider is. Het ontwikkelen van de vereiste 
empathische, ondersteunende, kritische, reflectieve en analytische kwaliteiten is een proces dat jaren nodig heeft (Aspfors & Fransson, 
2015). Docentbegeleiders binnen de OSR moeten hun kennis en vaardigheden voortdurend bijhouden en verdiepen. Hier ligt een 
belangrijke taak voor de lerarenopleidingen binnen de samenwerking in de OSR.

3.1.1 Taak, functie en competenties
Alle OSR-scholen gebruiken dezelfde taak- en functiebeschrijving en stellen dezelfde competentie-eisen aan de docentbegeleider.

Taak- en functiebeschrijving docentbegeleider
•  Uitvoerder van het inductieprogramma.
•  Beroepsinhoudelijke zaken.
•  Maatwerk.
•  Persoonsgebonden.
•  Aanbod- en vraaggestuurd.
•  Is geschoold coach.

Competenties
A.  Kennis 

Een docentbegeleider van de OSR heeft voldoende theoretische kennis van:  
Basis

  1. Begeleidingsmethodiek, te weten de cyclus van Korthagen. 
  2. De ontwikkelingen binnen het vak dat hij zelf geeft.
  3. Metacommunicatie, zoals de theorie van de Transactionele Analyse (TA) en de Roos van Leary. 
  4. Verschillende coachstijlen.
 Gevorderd
  5. De techniek en de eisen van Video Interactie Begeleiding (beeldcoaching).

B. Vaardigheden
 Een docentbegeleider van de OSR zet de volgende vaardigheden effectief in: 
 Basis
  1.  Communicatieve vaardigheden in het algemeen en feedback geven in het bijzonder: actief luisteren, ‘leeg’ luisteren, 

vragen stellen, doorvragen, expliciteren, concretiseren, confronteren.
  2.  De relatie met de startende leraar aan de orde stellen om deze te verbeteren.
  3. Omgaan met weerstand, bijvoorbeeld met inzet van de Dramadriehoek. 
  4. Reflecteren op de eigen coachstijl en daaruit conclusies trekken.
  5. De SL stimuleren tot zelfreflectie en zelfsturing in het leerproces.
  6. Methodisch werken in de organisatie van het eigen vak en in de begeleiding van de SL.
  7. Een veilige en krachtige leeromgeving creëren.
  8. Differentiëren in de begeleiding, afgestemd op de behoeften van de SL.
  9. Improviseren waar nodig.
  10. Samenwerken met andere functionarissen binnen de school.
  11. ADSL (Activerende didactiek door samenwerkend leren). 
 Gevorderd
  12. Transactionele Analyse en de Roos van Leary toepassen in de communicatie.
  13. De Roos van Leary toepassen in concrete situaties.
  14. Rationele Effectiviteits Training (RET).
  15. Verschillende coachstijlen, zoals confronterend coachen, provocatief coachen, socratisch coachen. 

C. Attitude
 Een docentbegeleider van de OSR heeft de volgende persoonlijkheidskenmerken:
  1. Stelt zichzelf niet op de voorgrond, maar ondersteunt de SL bij het bereiken van diens doelen. 
  2. Staat kritisch ten opzichte van het eigen functioneren en de eigen coachstijl. 
  3. Wil en kan desgevraagd verantwoording afleggen over de begeleiding. 
  4. Heeft een open houding tegenover startende leraren. 
  5. Heeft een lerende instelling. 
  6. Neemt procedureafspraken serieus. 
  7. Beschikt over normen en waarden in onderwijscontexten. 
  8. Is resultaatgericht. 
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  9. Is transparant, eerlijk en authentiek. 
  10. Toont (na)scholingsbereidheid.
  11. Is VELON-gecertificeerd en houdt herregistratie bij.
  12. Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs.

3.1.2 Begeleiden en beoordelen
OSR-scholen zijn het eens over de scheiding tussen begeleiden en beoordelen: de docentbegeleider begeleidt en de schoolleiding 
beoordeelt.

Het is aan te bevelen om de schoolopleider/docentbegeleider een rol te laten spelen bij de sollicitatieprocedure. Hij kan de sollicitant 
duidelijk maken wat het inductieprogramma inhoudt en wat daarbij van de sollicitant wordt verwacht. 
Soms hebben startende leraren minder intensieve begeleiding nodig. Dan kan worden volstaan met een ‘buddy’, een ervaren lid van 
de sectie waartoe de SL behoort. 

Taakomschrijving buddy
•  Ervaren, goed ingewijd lid van de sectie.
•  Regelzaken, organisatorisch.
•  Voor elke nieuwe docent.
•  Vaksectiegebonden.
•  Aanbodgestuurd.
•  Tien uur per jaar.
•  Hoeft geen geschoold coach te zijn.

3.1.3 Professionalisering docentbegeleiders
Alle docentbegeleiders binnen de OSR-scholen zijn gecertificeerde coaches.
Scholen dragen zorg voor de verdere professionalisering van hun werkplek- en docentbegeleiders bij bijvoorbeeld ICLON Plus, HR-
Transfergroep, een relevante masteropleiding, extern deskundigen of werkplaats inrichten.
Van docentbegeleiders wordt verwacht dat zij hun professionaliteit als coach voortdurend op peil houden. De lerarenopleidingen 
bieden daarvoor de volgende mogelijkheden:

IvL Hogeschool Rotterdam
•  Effectief communiceren: Leeg luisteren.
•  Effectief communiceren: Transactionele Analyse.
•  Verdieping op het werken met beeldcoaching (op maat).
•  Training tot schoolopleider/coördinator.
Meer informatie: http://transfergroep.hr.nl/nl/Opleidingen/Onderwijs/

ICLON
•  Vakcoachcursus, BOS 1, BOS 2 en Trajecten op maat.
Meer informatie: www.universiteitleiden.nl/iclon/iclonplus

Overige interessante leertrajecten
•  De OSR kan zelf het initiatief nemen tot het organiseren van studiebijeenkomsten met wetenschappers die onderzoek doen op 

het gebied van coaching en professionalisering in het onderwijs.
•  Ook kan de OSR het leren van docentbegeleiders stimuleren binnen professionele leergemeenschappen. Voorwaarde is dat er 

daarvoor voldoende tijd wordt gecreëerd (bv. door de inzet van een OSR-scholingscorridor).

3.2 Conclusies

De kwaliteit van het inductietraject staat of valt met de kwaliteit van de docentbegeleider. Daarom is het van belang dat er binnen de 
OSR eenduidige afspraken worden gemaakt over:
•  de taak, functie en vereiste competenties van de docentbegeleider,
•  de opleiding en professionalisering van de docentbegeleider.

Deze afspraken maken onderdeel uit van het kwaliteitskader van de OSR.
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4. Doorlopende leerlijn initieel - post-initieel

Om uitspraken te kunnen doen over de gewenste doorlopende leerlijnen van de initiële naar de post-initiële fase, waren we 
geïnteresseerd in de vraag:
“In hoeverre dragen bestaande inductietrajecten binnen de OSR bij aan een doorlopende leerlijn initieel - post-initieel?”
We hebben een enquête uitgezet onder 35 startende leraren van drie OSR scholen. Acht van deze starters kwamen van de HR&O, 14 
van het ICLON en 5 van andere Lero’s. De vragen waren gericht op de volgende punten:
•  De ervaren mate van startbekwaamheid na de initiële opleiding.
•  De inhoud en de kwaliteit van de inductietrajecten op de scholen.
•  De aansluiting en doorlopende leerlijn initieel – post-initieel.

4.1 Startbekwaamheid na de opleiding

Veruit de grootste groep respondenten voelt zich na de initiële opleiding startbekwaam. HR-starters voelen zich met name bekwaam 
in vakinhoudelijke en didactische competenties en in de competenties die betrekking hebben op reflectie en ontwikkeling. ICLON-
starters voelen zich met name startbekwaam in hun rol als regisseur en vakdidacticus.

De respondenten geven de volgende suggesties voor verbeteringen in de initiële opleiding:
•  Betere koppeling theorie-praktijk.
•  Meer lesbezoeken door de experts van de Lero.
•  Meer aandacht voor niet-lesgevende taken, zoals het mentoraat.
•  Meer aandacht voor het omgaan met zorgleerlingen en Passend Onderwijs.
•  Specifiek voor ICLON studenten: langer opleidingstraject en aandacht voor praktische klassenmanagementvaardigheden.

Opmerkelijk is dus dat de respondenten zich na het afronden van de opleiding nog niet startbekwaam voelen in hun rol als pedagoog.

4.2 Inhoud en kwaliteit inductietrajecten

De overgrote meerderheid van de respondenten heeft behoefte aan een inductietraject op school. Gevraagd naar gewenste inhouden, 
ontstaat het volgende wensenlijstje:
•  Begeleiding/coaching bij de rollen pedagoog, vakdidacticus en regisseur.
•  Begeleiding bij het omgaan met zorgleerlingen.
•  Begeleiding bij het omgaan met grote klassen.
•  Voorbereiding op het werken als mentor.

Gevraagd naar de waardering van het huidige inductietraject op de eigen school, vallen de volgende zaken op:
•  Bij alle respondenten is er een inductietraject op de school.
•  De inductietrajecten bestaan overwegend uit supervisie, lesbezoek en coaching door een vakcoach of schoolopleider.
•  Gemiddeld zijn de respondenten net tevreden over de inhoud van de inductietrajecten.
•  Gemiddeld zijn de respondenten net tevreden over de kwaliteit van de begeleiders van de inductietrajecten.

Opmerkelijk is dus dat de startende docenten graag een inductietraject volgen, maar dat dit traject niet helemaal aansluit bij hun 
leerbehoeften.

De respondenten doen de volgende suggesties voor verbetering van de bestaande inductietrajecten:
1. Meer tijd voor coaching.
2. Meer intervisiebijeenkomsten.
3. Geen verplichting.
4. Meer keuzemogelijkheden.
5. Meer aandacht voor wat de starter al meebrengt.
6. Meer aandacht voor het taakbeleid en takenpakket van de starter.

Concluderend: volgens de respondenten dragen de huidige inductietrajecten nog onvoldoende bij aan de doorlopende leerlijn initieel - 
post-initieel en aan de doorontwikkeling van startende leraren.
De respondenten zien het inductietraject vooral als een goed inwerkprogramma.
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4.3 Paspoort

Het lijkt dus zaak om de inductietrajecten te verbreden en meer op maat aan te bieden. Hiervoor is een intensievere samenwerking 
nodig met de post-initiële lerarenopleidingen. De lerarenopleidingen zouden startende docenten een Paspoort (Pas voor de Klas) 
kunnen meegeven, waarin de kwaliteiten en ontwikkelpunten van de eigenaar zijn beschreven. De eindbeoordeling van de Lero is 
hierbij het uitgangspunt (bijlage 4, bijlage 5 en bijlage 6). De docentbegeleider /schoolopleider kan dit paspoort gebruiken om een 
inductieprogramma op maat samen te stellen.

Het paspoort wordt steeds bijgewerkt: aan het einde van elk inductiejaar wordt er een update gemaakt. Zo wordt er per jaar een 
programma op maat gecontracteerd. Het paspoort blijft eigendom van de startende docent. In bijlage 1 en bijlage 2 zijn een voorbeeld 
van een paspoort en een handleiding opgenomen.

De werkgroep heeft een eerste inventarisatie gemaakt van de literatuur die lerarenopleidingen aanbieden (bijlage 3). 
Docentbegeleiders/schoolopleiders kunnen hieruit tijdens de inductietrajecten putten. Daarnaast kunnen zij lerarenopleidingen 
vragen om literatuursuggesties. Een mogelijkheid die ook kan worden verkend is het bovenschools ontwikkelen van 
inductieworkshops samen met de Lero’s. 

4.4 Conclusies

1.  Op basis van de uitkomsten van de enquête formuleren we de volgende conclusies: 
Startende docenten voelen zich wel startbekwaam, maar nog niet in alle rollen evenveel. Zij stellen een inductietraject op 
prijs. Het huidige inductietraject zien zij vooral als inwerkprogramma en niet zozeer als verdiepingstraject na de opleiding. 
Mogelijke oorzaak hiervan is het aanbodgestuurde en algemene karakter van de trajecten, waarin de nadruk ligt op inwerken en 
klassenmanagement. Uit het onderzoek blijkt dat starters ook behoefte hebben aan vakdidactische en pedagogische verbreding 
en verdieping. In de huidige inductietrajecten is dit nog onvoldoende uitgewerkt. Hier liggen kansen om de inductietrajecten 
beter te benutten in de doorlopende leerlijn van startbekwaam naar bekwaam docent.

2.  Het is opmerkelijk dat de trajecten niet op maat worden gemaakt op basis van de individuele leerbehoeften van de SL. Wij 
adviseren om het inductietraject te starten met een individuele intake, waarin de ontwikkelbehoeften van de startende docent 
worden vastgesteld, mede op basis van de eindbeoordeling van de lerarenopleiding. Op basis daarvan worden afspraken 
gemaakt over de invulling van het inductietraject. Deze afspraken worden vastgelegd in een paspoort (zie bijlage 1). 

3.  Het is van belang dat docentbegeleiders de SL tijdens de inductieperiode per competentiegebied verwijzen naar literatuur die 
tijdens de initiële opleiding is gebruikt. Advies is om bij de ontwikkeling van workshops en tijdens de coaching voortdurend naar 
deze kennisbasis te verwijzen. Bijlage 3 bevat een eerste aanzet voor een gezamenlijke literatuurlijst van de OSR.
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5. Conclusies
 

5.1 Uitbreiding kwaliteitskader OSR

In dit document zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:
•  De begeleiding van startende leraren is onderdeel van het integrale personeelsbeleid, dat is gericht op levenslange professionele 

groei.
•  De begeleiding van startende leraren is een onlosmakelijk vervolg van de initiële opleiding, op weg naar bekwaam leraarschap.

Deze uitgangspunten impliceren dat:
•  alle OSR-scholen inductieprogramma’s hebben, die aan een aantal kwaliteitseisen voldoen;
•  de deelname van de startende leraar aan deze inductieprogramma’s niet vrijblijvend is.

De in dit document beschreven kwaliteitseisen zullen worden toegevoegd aan het kwaliteitskader van de OSR.
Die kwaliteitseisen hebben betrekking op:
•  De organisatie (hoofdstuk 2).
•  De faciliteiten (hoofdstuk 2 en 3).
•  De kwaliteit van de begeleiding (hoofdstuk 3).
•  De inhoud (hoofdstuk 4).

5.2 Samenwerking tussen OSR-partners

Dit document presenteert voorstellen om de samenwerking tussen de OSR-partners op dit gebied te intensiveren en het ideaal van een 
learning community dichterbij te brengen. Daarbij zijn twee voorwaarden van belang:
•  Er wordt - naar analogie van het OidS-programma - ruimte en tijd gecreëerd om elkaar te ontmoeten. Dat geldt zowel voor de 

startende leraren als de docentbegeleiders. 
•  Scholen en lerarenopleidingen zijn bereid om activiteiten en initiatieven op het gebied van BSL te delen met partners binnen de 

OSR. De nieuwe website kan daarvoor een prima platform bieden.

5.3 Criteria bekwaam leraarschap

Niet alleen binnen de OSR, maar ook landelijk ontbreken duidelijke criteria voor bekwaam leraarschap. Het gezamenlijk expliciteren 
van deze criteria is een belangrijke en noodzakelijke vervolgstap op de weg naar effectieve inductieprogramma’s.
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Bijlagen

1.  Format paspoort Pas voor de Klas  
(zie: osr.nu/wp-content/uploads/2017/06/Bijlage-1-Format-
Paspoort-Pas-voor-de-Klas.pdf)

2.  Handleiding bij paspoort  
(zie: osr.nu/wp-content/uploads/2017/06/Bijlage-2-
Handleiding-bij-paspoort-Pas-voor-de-Klas.pdf)

3.  Overzicht literatuur lerarenopleidingen 
(zie: osr.nu/wp-content/uploads/2017/06/Bijlage-3-
Overzicht-Literatuur-vakken-Lerarenopleidingen.pdf)

4.  Beoordelingsformulier voor beoordeling stages SEC 
(zie: osr.nu/wp-content/uploads/2017/06/Bijlage-4-
Beoordelingsinstrument-voor-het-beoordelen-van-de-
stage-rubrics.pdf)

5.  Beoordelingsformulier Praktijk 1 en 
2 Educatieve Master 
(zie: osr.nu/wp-content/uploads/2017/06/Bijlage-5-
Handleiding-Beoordeling-Praktijk-ICLON.pdf)

6.  Handleiding beoordeling HR-scoreformulier 
(zie: osr.nu/wp-content/uploads/2017/06/Bijlage-
6-Handleiding-Scoreformulier-competenties-met-
indicatoren.pdf)
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Opleidingsschool Rotterdam
Opleidingsschool Rotterdam, kortweg OSR, is een samenwerkingsverband van scholen 
voor voortgezet onderwijs van drie schoolbesturen in de regio Rotterdam en drie 
opleidingsinstituten. De OSR biedt ambitieuze, gemotiveerde eerste- en tweedegraads 
studenten en docenten goed begeleide opleidingsplaatsen in de aangesloten scholen. Door 
regionale samenwerking speelt de OSR een belangrijke rol bij de aanpak van problemen op 
de arbeidsmarkt in het onderwijs.

| www.osr.nu 


