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Voorwoord 

 

De rsg Simon Vestdijk neemt al een aantal jaren  deel aan het onderzoek Inductie Noorden van de 

RUG. Het oorspronkelijke doel van dit onderzoek was om de effecten van begeleiding van startende 

leraren te meten. Dat starterbegeleiding werkt, bleek al gauw uit de eerste resultaten van het 

onderzoek. Een groeiende groep startende leraren bij ons op school neemt deel aan het onderzoek 

en wordt gevolgd.  Het onderzoek verplaatste zich in de loop van de tijd van het alleen volgen van 

docenten naar het ook daadwerkelijk verbeteren van de begeleiding in de inductietrajecten. Door 

het in beeld brengen van de zone van naaste ontwikkeling worden leraren gestimuleerd zich verder 

te professionaliseren. 

In het schooljaar 2013-2014 hebben wij het Inductietraject van onze school samen met de RUG 

kritisch tegen het licht gehouden en verbeterd. We waren er al van overtuigd dat begeleiding van 

beginnende docenten minder uitval veroorzaakt en dat de kwaliteit van de lessen verbetert. Dat is 

goed voor de beginnende leraar, en daarmee ook voor de leerlingen en voor de school. Hiervoor 

worden opgeleide vakcoaches en schoolopleiders  ingezet.  In het aangeboden inductieprogramma 

wordt onderscheid gemaakt tussen startende leraren die pas klaar zijn of soms nog bezig zijn met 

een studie en de meer ervaren nieuwe docenten. Soms overlapt het aangeboden programma, maar 

verder richt het zich ook specifiek op één van beide groepen. 

Ook hebben we een volgende stap gezet door het opleiden van leraren binnen de school te 

ondersteunen en vorm te geven. Hiertoe hebben we een aantal cursussen en workshops ontwikkeld 

die in eerste instantie bedoeld zijn voor nieuwe docenten, maar waar in praktijk ook zittende 

docenten aan deelnemen. Hiertoe hebben we een stempelkaart ontwikkeld waarmee nieuwe 

docenten kunnen “shoppen”. Het aanbod zal de komende tijd verder worden uitgebouwd met als 

doel voor de deelnemers om Simon Vestdijk Bekwaam te zijn! 

Tenslotte is ook een goed gefundeerde beoordeling door teamleiders en sectordirecteuren van 

belang, in het belang van de betrokken leraar en de school. De gesprekkencyclus voor nieuwe 

docenten speelt hierin een belangrijke rol. Bij het verzamelen van bewijsmateriaal voor deze 

gesprekken en bij waar nodig extra begeleiding, spelen de vakcoaches en schoolopleiders ook een 

belangrijke rol. 

Met dank aan: 

Sandra Gerritzen -  vakcoach Nederlands 

Sjouk Stelwagen -  sectordirecteur, leidinggevende schoolopleiders 

Chrisbert van Mourik - vertegenwoordiger RUG 

Janneke Brouwer - schoolopleider 

Hessel de Boer  - schoolopleider 
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Ontwikkelkader voor inductie arrangementen Simon Vestdijk (mei 2014) 
 

Doel in werk Concretisering 

van doelen 

Geplande activiteiten Vrijblijvend 

of 

verplicht? 

Verantwoordelijke Nadruk 

in jaar 

Werkdruk 

verminderen 

1. Optimalisering 

van 

organisatorische 

randvoorwaarden 

en werksituatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Maatwerk: 

werkdruk, 

uitdaging en 

draagkracht 

afstemmen 

1. NiDo’s hebben minimaal 

het eerste half jaar een 

eigen lokaal.  

 

- Begeleidingsmomenten 

(overleguren) NiDo en 

vakcoach worden 

ingeroosterd, lesbezoeken 

niet. 

 

- Themabijeenkomsten 

NiDo’s  worden ingeroosterd 

en vermeld op de 

jaaragenda, lesbezoeken 

schoolopleider niet.  

 

2. CAO-startersregeling 

wordt uitgevoerd, tot de 

herfstvakantie geen 

invallessen, geen mentoraat 

of andere aanvullende taken 

in het eerste jaar. 

 

 

 

 

Verplicht  

 

 

 

 

 

Verplicht  

 

 

 

 

 

Verplicht  

 

 

 

 

 

Sectordirecteur en 

Roostermaker. 

 

 

Schoolopleider, 

Roostermaker. 

 

 

 

 

Schoolopleider, 

Roostermaker. 

 

 

 

 

Sectordirecteur, 

Roostermaker. 

1 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

1 

Leerzaam 

werk + 

werken in 

de zone van 

naaste 

ontwikkeling 

3.Geen 

opdrachten 

geven die niet 

met succes 

volbracht kunnen 

worden:  

niet te 

gemakkelijke, 

maar ook niet te 

moeilijke 

opdrachten. 

 

 

 

 

 

4 Erkenning van 

3.Bij de klassentoedeling 

wordt rekening gehouden 

met starters. Klassen 

waarvan vaststaat dat ze 

“moeilijk” zijn worden aan 

ervaren docenten 

toegedeeld. Verder wordt 

het aantal nieuwe docenten 

gespreid over de klassen. 

 

Hulp vanuit de 

sectie/vakcoach bij bv. 

werkwijzers en toetsen 

maken. 

 

 

4.Ja, want er is in principe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectordirecteur, 

Teamleider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakcoach. 

 

 

 

 

 

Teamleider, 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1,2,3 
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Doel in werk Concretisering 

van doelen 

Geplande activiteiten Vrijblijvend 

of 

verplicht? 

Verantwoordelijke Nadruk 

in jaar 

het feit dat 

ontwikkeling tijd 

nodig heeft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Leerzame 

werkplek 

 

een begeleidingstraject van 

3 jaar. Gesprekkencyclus 

nieuwe docenten is 

gebaseerd op ontwikkeling 

in de tijd zodat eventueel 

tijdig extra ondersteuning 

ingezet kan worden (zie 

bijlage 2). 

 

Zone van naaste 

ontwikkeling wordt bepaald 

aan de hand van ICALT. 

Overleg hierover tussen 

vakcoach en schoolopleider 

(3 keer per schooljaar). 

 

5.Leren vindt plaats via:         

- themabijeenkomsten 

NiDo’s (zie bijlage 4) en in 

intervisiegroepen. 

 

- Lesobservaties en 

feedback. Aantal keren door 

vakcoach, TL en SO: zie 

bijlage 1. 

 

 

 - Thema-middagen op de 

vrijdag (taalbeleid, Didactie, 

zorgmiddagen, toetsbeleid), 

open cultuur waarin het 

vanzelfsprekend is dat 

docenten bij collega’s 

terecht kunnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verplicht  

 

 

 

 

Verplicht  

 

 

 

 

 

Verplicht  

Vakcoach, 

Schoolopleider. 

 

 

 

 

 

 

 

Teamleider, 

Schoolopleider, 

Vakcoach. 

 

 

 

 

Schoolopleider. 

 

 

 

 

Vakcoach, SO en 

TL. 

 

 

 

 

Sectorleiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

1,2,3 
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Domeinen  Leerdoelen die tot groter 

mate van self-efficacy 

moeten leiden 

Geplande activiteiten Vrijblijve

nd  

of 

verplicht

? 

Verantwoordelijk

e 

Nadru

k in 

jaar 

School- 

organisati

e en 

context 

6 Curriculum, school en 

maatschappelijke context.  

 

 

 

 

7. Praktische informatie: 

wie, wat, hoe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Kennismakingsbijeenkomst  

 

 

 

 

9. Logistiek 

 

 

 

10. Opdoen van specifieke 

kennis over achtergronden 

van leerlingen 

 

 

 

 

 

 

6. Zie USB – stick en 

jaaragenda 

 

Sectiebijeenkomsten, 

vakwerkplan. 

 

7.Alle NiDo’s ontvangen 

een infomap (zie USB-

stick). 

 

Introductieprogramma 

voor aanvang van de 

lessen. Zie bijlage 5. 

Kennismaking met 

functionarissen, school, 

met begeleiding en 

beoordeling, de 

gesprekkencyclus en het 

inductiearrangement in 

het bijzonder. 

 

8.Voor de 

zomervakantie 

kennismakingsbijeen-

komst voor alle NiDo’s. 

Zie bijlage 5. 

 

9.Praktische zaken, 

wegwijs maken, zie USB-

stick. 

 

10.Uitleg info Magister 

bij introductie, 

leerstoornissen is thema 

bij themabijeenkomsten 

NiDo’s. 

 

Vakspecifieke info via de 

vakcoach. 

 

Verplicht  

 

 

Verplicht  

 

 

Verplicht  

 

 

 

Verplicht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verplicht  

 

 

 

 

 

Verplicht  

 

 

 

Verplicht  

 

 

 

 

 

Verplicht 

 

 

Administratie. 

 

 

Sectievoorzitter. 

 

 

Administratie. 

 

 

 

Schoolopleider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolopleider. 

 

 

 

 

 

Schoolopleider. 

 

 

 

Schoolopleider. 

 

 

 

 

 

Vakcoach. 

 

 

1 

 

 

1,2,3 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1,2,3 
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Domeinen  Leerdoelen die tot groter 

mate van self-efficacy 

moeten leiden 

Geplande activiteiten Vrijblijve

nd  

of 

verplicht

? 

Verantwoordelijk

e 

Nadru

k in 

jaar 

11. Ruimte 

informeel/ongepland leren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Koppeling aan 

(vak)coach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Formeel leren 

 

11.Overleg vakcoach. 

 

 

Open cultuur laat dat 

verder automatisch 

gebeuren. Ruimte voor 

uitwisseling.  

 

 

 

Onderlinge lesbezoeken 

en dag meelopen met 

een klas. 

 

12.Ja, gedurende 3 

jaren. Taak vakcoach (in 

de begeleiding en 

beoordeling van nieuwe 

docenten): zie bijlage 1.  

 

Vakcoach inroosteren 

voor lesbezoek aan 

NiDo (zorgen voor 

tussenuren). 

 

13.Onderdelen van de 

themabijeenkomsten 

NiDo’s, zie programma. 

Aantal vaststaande 

thema’s en vraag 

gestuurd. Intervisie. 

 

Beschikbaarheid van 

literatuur in orthotheek. 

Vakdidactische 

tijdschriften beschikbaar 

via de sectie. 

Verplicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verplicht 

 

 

 

Verplicht  

 

 

 

 

 

Verplicht 

 

 

 

 

Verplicht  

Vakcoach, TL, SO 

 

 

Gezamenlijke 

verantwoordelijk-

heid. Vinger aan 

de pols: Vakcoach 

(in overleg 

Schoolopleider) 

 

NiDo, Vakcoach 

 

 

 

Teamleider. 

 

 

 

 

 

Roostermaker. 

TL/SO (toezien dat 

het gebeurt). 

 

 

Schoolopleider. 

 

 

 

 

 

 

Vakcoach, 

Sectievoorzitter 

1.2.3 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 
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Domeinen  Leerdoelen die tot groter 

mate van self-efficacy 

moeten leiden 

Geplande activiteiten Vrijblijve

nd  

of 

verplicht

? 

Verantwoordelijk

e 

Nadru

k in 

jaar 

 14. Besef krijgen dat je 

deel bent van een team en 

van een instelling en weten 

wat je 

verantwoordelijkheden 

daarin  zijn 

 

 

 

15. Gelegenheid krijgen 

volwaardig lid te zijn van 

de schoolgemeenschap 

14.Teamvergaderingen, 

sectievergaderingen, 

thema-middagen  

stimuleren dit. Al deze 

bijeenkomsten vinden 

plaats op de 

vrijdagmiddag en zijn 

verplicht. 

 

15.Wat kan de nieuwe 

docent bijdragen en wat 

kunnen we voor 

hem/haar betekenen, 

halen en brengen, 

tussen bestaand en 

nieuw personeel. 

Verplicht  Teamleider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezamenlijke 

verantwoordelijk-

heid. TL/SO zien 

hierop toe. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

(verdere) 

ontwikkelin

g 

pedagogisc

h didactisch 

handelen 

(a.d.v. 

ICALT)  

 

16. Focus op leren van de 

leerling als startpunt van 

pedagogisch didactisch 

handelen  

16.We gaan er vanuit dat 

startende docenten die in 

de opleiding hebben 

geleerd, maar natuurlijk is 

het ook in de school het 

uitgangspunt. Zie ICALT 

lijst +  vakdidactiek. 

Verplicht Schoolopleider, 

Vakcoach, 

Teamleider. 

1,2,3 

17. Verdieping en uitbreiding 

van schoolvakinhoudelijke 

kennis  

17.In sectievergaderingen 

komen deze zaken aan de 

orde (opstellen 

vakwerkplan). Gelegenheid 

bieden om deel te nemen 

aan studiedagen op het 

vakgebied. 

Visieontwikkeling: 

Vakbladen, vakliteratuur, 

sectie. 

Verplicht Sectievoorzitter, 

vakcoach. 

1,2,3 

18. Het toepassen, uitbreiden 

en verfijnen van een 

beginnend gedragsrepertoire 

18.Via 

themabijeenkomsten, 

intervisiegroepen, 

observaties, feedback, 

beeldcoaching, 

gesprekkencyclus nieuwe 

docenten, wordt dit 

gestimuleerd (zie bijlage 2 

en 4).  

Zie ook ICALT, zone van 

naaste ontwikkeling.  

 Schoolopleider, 

vakcoach, 

teamleider 

1,2,3 

19. Kennis over 19.Themabijeenkomst  Schoolopleider 1 
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Domeinen  Leerdoelen die tot groter 

mate van self-efficacy 

moeten leiden 

Geplande activiteiten Vrijblijve

nd  

of 

verplicht

? 

Verantwoordelijk

e 

Nadru

k in 

jaar 

leerlingbegeleiding, 

 

 

20. Kunnen functioneren als 

mentor 

 

Nido’s verzorgd door IB-

ers,  

 

Cursus mentoraat eens in 

de 2 à 3 jaar. 

 

 

 

 

Schoolopleider 

 

 

 

 

2,3 

 21. Het ontwikkelen van een 

leerklimaat in de klas o.a. een 

veilig pedagogisch klimaat 

creëren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Bewust zijn van je 

rolgedrag 

21.Basisvoorwaarde om te 

kunnen functioneren 

(hoort bij opleiding thuis).  

 

 

Wie dat niet kan, krijgt een 

ontwikkeltraject 

aangeboden. Zie ICALT. 

Beeldcoaching 

 

Levert dat geen 

verbetering of te weinig 

dan scheiden onze wegen.. 

 

22.Speelt vooral een rol in 

de stageperiode.  

Verplicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verplicht 

 

Vakcoach, 

Schoolopleider, 

Teamleider 

 

 

Schoolopleider 

(in overleg TL) 

 

 

 

Teamleider, 

Sectorleiding 

 

 

Vakcoach, 

Schoolopleider, 

Teamleider 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

23 Kennis van de individuele 

verschillen tussen leerlingen 

en de diversiteit hiervan 

 

24. Vaardigheid om hiermee 

om te gaan 

 

25. Speciale aandacht voor en 

kennis van de problematiek 

van zorgleerlingen 

 

23 Gebruik Magister en 

contact met  mentor. 

 

 

24.Thema-bijeenkomsten 

NiDo’s, zorgmiddagen,  

 

25.Is onderdeel van 

themabijeenkomsten 

NiDo’s, thema-middagen 

vrijdagmiddag (workshops 

verzorgd door IB-ers en 

Didactie- bijeenkomsten) 

Verplicht 

 

 

 

Verplicht  

 

 

Verplicht 

 

Schoolopleider, 

Vakcoach, Mentor 

 

 

Vakcoach, IB-er, 

Schoolopleider 

 

Schoolopleider, IB-

ers, Sectorleiding 

1 

 

 

 

1,2,3 

 

 

1,2,3 
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Domeinen  Leerdoelen die tot groter 

mate van self-efficacy 

moeten leiden 

Geplande activiteiten Vrijblijve

nd  

of 

verplicht

? 

Verantwoordelijk

e 

Nadru

k in 

jaar 

Leren van 

de eigen 

onderwijs-

praktijk, 

professione

le 

ontwikkelin

g  

26. Verwerken van feedback 

 

 

 

 

 

 

27. Eigen onderwijs evalueren 

 

28. Veranderingen 

aanbrengen en handelen 

verbeteren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Versterking van 

vaardigheden om de eigen 

onderwijspraktijk te 

bestuderen en deze te 

verbeteren 

 

30. Eigen visie op goed 

lesgeven ontwikkelen en 

technische concepten kunnen 

veranderen  

 

31. Erkennen van kwaliteiten 

en deze verder ontwikkelen  

 

26.Opbouw van het 

portfolio en maken van 

POP middels begeleiding 

door vakcoach en 

schoolopleider, 

teamleider. 

 

27.Idem. 

 

28.Idem. Portfolio en POP 

verandert mee. 

 

Aanbod 

begeleidingstraject met 

duidelijk geformuleerd 

doel en vastgelegd tijdpad 

(POP) begeleid door 

vakcoach en SO (zie bijlage 

2). 

Ook lesobservaties (ICALT). 

 

29.Bestuderen van 

vakliteratuur, 

themabijeenkomsten 

nido’s, themamiddagen, 

lesbezoeken. 

 

30 Congressen, landelijke 

ontwikkelingen volgen, 

sectievergaderingen, 

vakbladen enz. 

 

31.Gesprekkencyclus 

nieuwe docenten, ICALT, 

POP, 360° feedback, 

themabijeenkomsten 

Nido’s. 

Verplicht 

 

 

 

 

 

 

Verplicht 

 

Verplicht 

 

 

Verplicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verplicht 

 

 

 

 

 

 

Eigen 

verantwoordelijkhei

d NiDo, in overleg 

met Vakcoach en 

Schoolopleider 

 

 

Nido (zie boven) 

 

Nido (zie boven) 

 

 

Teamleider, 

Vakcoach en 

Schoolopleider 

 

 

 

 

 

 

Vakcoach, 

Schoolopleider, 

Sectorleiding 

 

 

 

Vakcoach, 

Sectievoorzitter 

 

 

 

Vakcoach, 

schoolopleider en 

sectorleiding 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

1,2,3 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 32. Onderwijspraktijk kunnen 

onderzoeken 

32. Voorwaarden 

scheppen en uitdagen, 

plaats hiervoor in POP 

stimuleren. 

 Sectorleiding, 

schoolopleider, 

vakcoach 

3 

 33. Zelfstandig aansturen 

professionele ontwikkeling 

33. nido werkt aan 

ontwikkelen professionele 

houding. Ontwikkelen 

portfolio, POP. 

Verplicht Eigen 

verantwoordelijkhei

d NiDo. Vakcoach, 

schoolopleider, 

sectorleiding 

1,2,3 
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Domeinen  Leerdoelen die tot groter 

mate van self-efficacy 

moeten leiden 

Geplande activiteiten Vrijblijve

nd  

of 

verplicht

? 

Verantwoordelijk

e 

Nadru

k in 

jaar 

Balans 34. Balans vinden tussen werk 

en privé 

34.Bedrijfsmaatschappelijk 

werk  betrokken bij 

themabijeenkomsten 

Nido’s, cursus 

timemanagement door SO, 

TL vinger aan de pols 

(preventief) 

 Teamleider, BMW-

er, schoolopleider, 

vakcoach. 

1,2,3 

 

 

Knelpunten/aandachtspunten (schooljaar 2013-2014): 
 

 Moment voor lesbezoek bij Nido door vakbegeleider kan moeilijk te vinden zijn. 

 Te weinig ruimte voor “echte” intervisie 2e/3e jaars docenten. 

 Mate van begeleiding en sturing vs. zelfsturing in de gaten houden. 

 Draagvlak creëren bij docenten voor het InductieArrangement. 

 Eenduidige terminologie: Nido, vakcoach, beeldcoaching, themabijeenkomsten Nido’s (i.p.v. 

intervisiebijeenkomsten). 

 Maatwerk themabijeenkomsten/begeleiding Nido’s i.v.m. beginnende en ervaren nieuwe 

docenten. Schoolopleider ziet hier op toe. Draaiboek jaar 1, 2 en 3 concretiseren/uitwerken.  

Rol  ICALT, zone van naaste ontwikkeling. 

 Nido zetten we niet in vakje verantwoordelijke, want dat spreekt voor zich. 

 Teambuilding 

 PDCA-cyclus: Doen we nog steeds de goede dingen en doen we die dingen goed? Doen alle 

betrokkenen wat ze moeten doen? Regelmatige evaluatie door de schoolopleider. 

 Voor de 1e jaars Nido’s vast moment voor themabijeenkomsten, bij voorkeur dinsdag 1e en 2e 

uur (blokken/uitroosteren, vermelden in jaaragenda). Idem 2e en 3e jaar: dinsdagmiddag na 

8e uur (dus geen 9e uur in rooster). 

 Sectordirecteur Sjouk Stelwagen + schoolopleiders:  taken vakcoach vertalen in aantal uren 

wat voor de begeleiding staat (1e, 2e en 3e jaar). 

 
Eerste evaluatie (met RUG): juni 2015 : conclusies worden t.z.t. toegevoegd 
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Bijlage 1: Begeleiding en beoordeling nieuwe docenten           

           

Alle nieuwe docenten krijgen adequate steun en begeleiding in de beginfase van zijn/haar carrière 
aan onze school. Bij deze begeleiding en beoordeling zijn betrokken: 

 

1. De sectordirecteur: 
a. Ziet er op toe dat deze steun daadwerkelijk wordt gegeven. 
b. Heeft regelmatig gesprekken met teamleiders en schoolopleiders over voortgang. 
c. Adviseert de centrale directie over verlenging van het dienstverband. 

 
 

2. Teamleider (TL):  
a. Gaat gedurende het schooljaar diverse malen lessen bekijken. 
b. Heeft regelmatig gesprekken met vakbegeleider(s) en schoolopleider(s) 
c. Voert in het eerste jaar 3 formele gesprekken met nieuwe docent (sept/jan/mei) 

Het functioneren van nieuwe docent en de werkrelatie met TL worden besproken aan de 
hand van geobjectiveerde gegevens, verkregen via standaardinstrumenten. Daarin wordt 
het functioneren in beeld gebracht, gezien vanuit de “omgeving” (leerlingen, 
collega’s,leidinggevende etc.) 

d. Stelt beoordelingsrapportage op voor sectordirecteur. 
e. Voert in jaar 2 en 3 voortgangsgesprekken/functioneringsgesprekken, ook met de NiDo. 
 

 
3. De sectie en de vakcoach: 

 
      In het eerste jaar: 
 

a. Een van de sectieleden wordt de begeleider of vakcoach. In principe komt ieder sectielid 
hiervoor in aanmerking. 

b. De vakcoach begeleidt de nieuwe docent voor een periode van drie jaar. Binnen het 
taakbeleid zijn hiervoor in het eerste jaar 40 uren beschikbaar. In het tweede en derde 
jaar is dit 20 uren. 

c. De vakcoach informeert de nieuwe docent over het vakonderwijs, cijfers, toetsing etc., 
en over de afspraken binnen de vakgroep m.b.t. de betreffende klassen. Ook vakspecifiek 
magistergebruik komt aan de orde.  

d. Hij/Zij bezoekt en bespreekt minimaal 2 lessen van de ervaren nieuwe docent en 6 lessen 
van de beginnende nieuwe docent. Hiervoor gebruikt de vakcoach in ieder geval 1 keer 
een ICALT-formulier.  Hiervan worden zo mogelijk video-opnamen gemaakt. 
Hiervan gaan 2 verslagen  naar TL. Hierbij wordt gekeken naar de zone van de naaste 
ontwikkeling. 

e. De NiDo bezoekt ook lessen van de vakcoach en andere vakcollega’s. Een open 
leerhouding is dus van belang. 

f. De vakcoach voert regelmatig overleg met nieuwe docent. In de beginperiode minimaal 1 
vast moment in de week. 

g. De vakcoach stuurt, na overleg met de sectievoorzitter, een beoordelingsrapportage naar 
de TL en de NiDo. 
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 In jaar 2 en 3: 

 
a. Net als in het eerste jaar, nadrukkelijk aandacht voor vakinhoud (bijv congressen,    

vakliteratuur, vaktijdschriften) en vakdidactiek. Verdieping en uitbreiding zijn hier aan de 
orde.  

b.  Per jaar weer minimaal 6 lesobservaties m.n. met behulp van ICALT en gericht op de zone 
van de naaste ontwikkeling. 

c. Aandacht voor gezamenlijk lessen (series) ontwikkelen en zo mogelijk met andere 
vakcollega’s. 

d. Activiteiten maken deel uit van de jaarlijkse functioneringsgesprekken.  
e. Vakcoach kijkt mee of de onderwijspraktijk onderzocht kan worden en wat er dan 

onderzocht kan worden. 
 

4. De schoolopleider (SO): 
a. Geeft voorafgaand aan nieuw schooljaar informatie over de dagelijkse gang van zaken. 
b. Verzorgt de (verplichte) themabijeenkomsten. 
c. Voert regelmatig voortgangs- en evaluatiegesprekken met de NiDo en maakt hier korte 

verslagen van. 
d. Heeft jaarlijks drie bijeenkomsten met de vakcoaches, gericht op voortgang en evaluatie. 
e. Gaat gedurende schooljaar diverse malen lessen bekijken en maakt hierbij gebruik van 

beeldcoaching. 
f. Kan op verzoek vaker en gerichte coaching verzorgen. 
g. Kan op verzoek intervisie verzorgen. 

 
5.  De bedrijfsmaatschappelijk werker: 

Kan op verzoek professionele ondersteuning geven bij persoonlijke problemen die de 
schoolwerkzaamheden belemmeren.
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Bijlage 2 Gesprekkencyclus nieuwe docenten (zie onderaan 1*) schooljaar 2015-2016 (alles tussen haakjes = groeimodel) 

Aspecten 
 

Startgesprek Functioneringsgesprek Beoordelingsgesprek  

Aanwezigen TL en NiDo 
 

TL en NiDo 
 

TL en NiDo  
 

 

Frequentie 1 keer 
 

1 keer 1 keer   

Duur 1 uur 

 

1 uur 1 uur  

Prognose - - Bij negatief of twijfel Positief 

Planning Voor herfstvakantie 
 

Januari  2016 Voor 1 april 2016 
(m.u.v. zie 2*) 

Mei 2016 

Rolverdeling 

 

Eenzijdig, TL initieert 

gesprek 

Tweezijdig, TL initieert gesprek  Eenzijdig, TL initieert gesprek Eenzijdig, TL initieert gesprek  

Voorbereiding 
 

 NiDo heeft min 2 
bijeenkomsten 

aangeboden 

gekregen en een 
intervisie 
bijeenkomst gehad 

met schoolopleider 

 NiDo heeft info 
ontvangen van 
vakcoach 

 (TL heeft teamplan 
‘paraat’ ) 

 NiDo heeft portfolio gevuld 
met zichtbare/meetbare 
voorbeelden van 
resultaatafspraken en 
ontwikkelafspraken en 

reflectie verslag over 

afgelopen periode.  
 TL krijgt deze van de NiDo 

een week voor gesprek ter 
inzage.  
(incl. format vragenformulier) 

 Voortgangsrapportage 
van vakcoach 
(vakinhoudelijk en 
vakdidactische 
terugkoppeling) gaat 

naar TL en NiDo een 

week voor gesprek 
 TL geeft vooraf 

beoordelingsmapje aan 
NiDo  

 NiDo geeft vooraf 
portfolio aan  TL  

 Voortgangsrapportage 
van vakcoach 
(vakinhoudelijk en 
vakdidactische 
terugkoppeling) gaat 

naar TL en NiDo een 

week voor gesprek 
 TL geeft vooraf 

beoordelingsmapje aan 
NiDo  

 NiDo geeft vooraf 
portfolio aan TL 
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Aspecten 
 

Startgesprek Functioneringsgesprek Beoordelingsgesprek  

Input  Bevindingen nav 
video-opname les 
door schoolopleider 

 Competentieprofiel 
 (Teamplan) 

 Portfolio 
 Verslag lesbezoek(en) TL voor 

elk functioneringsgesprek  

 Verslagen lesbezoek(en) 
vakcoach 

 Optioneel/aang. door NiDo 
evt. verslagen toevoegen 
voortgangsgesprekken met 

schoolopleider 

 Bevindingen uit 
beoordelingsmapje en 
portfolio. 

 Bevindingen uit 
beoordelingsmapje en 
portfolio. 

Inhoud en 

agenda 
 
vervolg inhoud 
en agenda 

 Verdere 

kennismaking 
 Afspraken over 

ontwikkeling + 
meting functioneren  

 (Resultaatafspraken 

over specifieke 

bijdrage NiDo aan 
teamplan + meting) 
 

 Welzijn, functioneren en 

ontwikkeling aan de hand van 
competentieprofiel 

 NiDo  en TL geven en 
ontvangen feedback op 
elkaars functioneren 

 TL geeft tijdens gesprek 

feedback n.a.v. portfolio  
 NiDo  geeft tijdens gesprek 

feedback n.a.v. eigen 
waarneming over TL 

 TL en NiDo bespreken 

beoordelingsmapje en 
ontwikkeling a.h.v. 
competentieprofiel 

 NiDo stelt vragen 
 

 TL en NiDo bespreken 

beoordelingsmapje en 
ontwikkeling a.h.v. 
competentieprofiel 

 NiDo stelt vragen 
 (Bespreken na 

toelichting doelstellingen 

voor komende cyclus) 

Output en 
verslaglegging 

NiDo maakt verslag van 
gesprek  

TL maakt verslag van gesprek, 
en voegt dit toe aan personeels- 

dossier  
(plus- en minpunten in het  
functioneren, afspraken 
resterende periode m.b.t. het 
 functioneren) 

 

voor 1 februari 2015: 
TL koppelt uitkomsten  
terug aan Sectordirecteur  

TL maakt verslag van het 
gesprek  

TL stelt 
beoordelingsrapportage 
op 

voor  sectordirecteur; 
- pos/neg pnt 

- ontwikkeling pnt 

- input derden  
(besluitvorming ligt bij  
sectordirecteur) 

TL maakt verslag van het 
gesprek  

TL stelt 
beoordelingsrapportage 
op 

voor  sectordirecteur; 
- pos/neg pnt 

- ontwikkeling pnt 

- input derden  
(besluitvorming ligt bij  
sectordirecteur) 
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Aspecten 
 

Startgesprek Functioneringsgesprek Beoordelingsgesprek  

(kopie verslag of korte  
samenvatting in overleg 
met NiDo) 

bij evt. neg. beoordeling  
ontslaggrond schriftelijk  
onderbouwen 

Rechtpositionele 
gevolgen 

Nee 
 

 Kan leiden tot extra 
begeleiding en 
functioneringstraject 

 

 Kan leiden tot ontslag 
of verleng tijdelijk met 
evt. verdere afspraken 
voor begeleiding 

 Kan leiden tot verleng 
tijdelijk of vaste 
aanstelling 

Ondertekening 

verslag 

Beiden ondertekenen 

verslag.*) 

Beiden ondertekenen verslag.*) Beiden ondertekenen 

beoordelingsverslag 3 *) 

Beiden ondertekenen 

beoordelingsverslag  3*) 

Instrumenten   Gespreksvaardighed
en 

 Intervisie/coaching 

 Gespreksvaardigheden 
 Format vragenformulier 

functioneringsgesprek 
 Lesbezoek 

 Gespreksvaardigheden 
 Format vragenformulier 

beoordelingsgesprek 
 Beoordelingsmapje 

(form.lesbezoek/leerlin
genquete….) 

 Gespreksvaardigheden 
 Format vragenformulier 

beoordelingsgesprek 
 Beoordelingsmapje 

(form.lesbezoek/leerling
enquete….) 

1*) voor alle LIO’s geldt andere cyclus nl: startgesprek met TL + voortgangsgesprek TL/LIO/SO 
2*) bij tussentijdse aanstellingen lopende een cursusjaar schema in tijdspad aanpassen 
3*) indien de NiDo/teamleider niet akkoord is met het verslag of de beoordeling, dan kan de medewerker/teamleider zelf een bijlage toevoegen aan het verslag met zijn 
eigen zienswijze en/of in geval hij het niet eens is met de beoordeling, bezwaar aantekenen.  
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Bijlage 3 Driejarenplan inductietraject: taakomschrijving vakcoaches. 
 
Alle nieuwe docenten krijgen adequate steun en begeleiding in de eerste drie jaar dat ze aan onze 
school verbonden zijn. Bij de begeleiding van deze docenten speelt naast de schoolopleider ook de 
vakcoach een belangrijke rol. Een nieuwe docent krijgt gedurende deze periode dezelfde vakcoach 
toegewezen. Met name op de aandachtspunten functioneren en afspraken binnen de sectie, 
vakinhoud en vakdidactiek, is de vakcoach de belangrijkste begeleider. Hieronder volgt een duidelijke 
taakomschrijving.  
 
Begeleiding door de vakcoach in het eerste jaar: 

1. Een van de sectieleden wordt de begeleider of vakcoach. In principe komt ieder sectielid 
hiervoor in aanmerking. 

2. De vakcoach begeleidt de nieuwe docent voor een periode van drie jaar.  
3. De vakcoach informeert de nieuwe docent over het vakonderwijs, cijfers, toetsing etc., en 

over de afspraken binnen de vakgroep m.b.t. de betreffende klassen, maar ook 
magistergebruik en mentor. Didactische aanwijzingen zijn daarbij van belang. 

4. Hij/Zij bezoekt en bespreekt minimaal 2 lessen van de ervaren nieuwe docent en 6 lessen van 
de beginnende nieuwe docent. Hiervoor gebruikt de vakcoach in ieder geval 1 keer een 
ICALT-formulier.  Hiervan worden zo mogelijk video-opnamen gemaakt. 

Hiervan gaan 2 verslagen  naar TL. Hierbij wordt gekeken naar de zone van de naaste 
ontwikkeling. 

5. De nido bezoekt ook lessen van de vakcoach en eventuele andere vakcollega’s. Een open 
leerhouding is dus van belang. 

6. De vakcoach voert regelmatig overleg met nieuwe docent. In de beginperiode minimaal 1 
vast moment in de week. Mogelijke gespreksonderwerpen zijn inplannen, opzetten en 
opbouwen van de lessen(serie), het aanpassen van het lesgeven aan het n iveau van de 
leerlingen, het maken van toetsen met een goede moeilijkheidsgraad, het omgaan met 
verschillen, bewustzijn van rolgedrag, pedagogisch handelen en meedenken over de invulling 
van de portfolio. 

7. De vakcoach stuurt, na overleg met de sectorvoorzitter, een beoordelingsrapportage naar de 
TL en NiDo. 

8. Voor bovenstaande activiteiten zijn 40 uren beschikbaar. 
 
Begeleiding door de vakcoach in het tweede en derde jaar: 

1. Net als in het eerste jaar, nadrukkelijk aandacht voor vakinhoud (bijv congressen, 
vakliteratuur, vaktijdschriften) en vakdidactiek. Verdieping en uitbreiding zijn hier aan de 
orde.  

2. Per jaar weer minimaal 6 lesobservaties m.n. met behulp van ICALT en gericht op de zone van 
de naaste ontwikkeling. 

3. Aandacht voor gezamenlijke activiteiten op het gebied van onderwijsontwikkeling, 
bijvoorbeeld lessen (series) ontwikkelen en zo mogelijk met andere vakcollega’s. 

4. Meedenken welke activiteit op de stempelkaart geschikt is om aan deel te nemen. 
5. Activiteiten maken deel uit van de jaarlijkse functioneringsgesprekken. Input is de portfolio 

waarin lesobservaties staat en verslag (door nido) van overleg met de vakcoach, andere 
“producten” die gemaakt zijn en het POP.  

6. Vakcoach kijkt mee of de onderwijspraktijk onderzocht kan worden en wat er dan 
onderzocht kan worden. 

7. Voor bovenstaande activiteiten zijn per jaar 20 uren beschikbaar. 
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Bijlage 4 Driejarenplan inductietraject:  themabijeenkomsten. 

Hierbij gaat het om (deels verplichte) gezamenlijke bijeenkomsten onder leiding van een 
schoolopleider, waarnaast ruimte is voor intervisiegroepen en voor de individuele begeleiding door 
de vakcoach. In het eerste jaar gaat het om een tien- tot twaalftal bijeenkomsten, de 
kennismakingsbijeenkomst, startbijeenkomst en afsluitende bijeenkomst (gezamenlijk koken en 
eten) niet meegerekend. In het tweede en derde jaar een beperkt aantal (4-6 bijeenkomsten), 
waarnaast ook weer intervisiegroepen of bijvoorbeeld lesobservatiegroepen kunnen bestaan, die ook 
na de inductiefase kunnen blijven voortbestaan. 
Omdat het om een diverse groep nieuwe docenten gaat, bestaande uit Lio’s, beginnende Nido’s en 

ervaren Nido’s, zal in programma-aanbod en individuele begeleiding maatwerk geboden moeten 

worden. Bijvoorbeeld waken voor overlapping van het programma van het LiO – netwerk en de NiDo 

bijeenkomsten. Door het instellen van een stempelkaart “Simon Vestdijk-bekwaam” wordt een 

keuzemogelijkheid tussen de aangeboden thema’s  ingebouwd. De Nido kan eventueel met vakcoach 

of teamleider kiezen welke geschikt is met het oog op de zone van de naaste ontwikkeling 

Hoe bieden we maatwerk:  

- 1e jaars onervaren Nido’s volgen alle bijeenkomsten van jaar 1 en 2. In jaar 3 maken ze 

gebruik van de stempelkaart. Zij volgen dan 2 van de aangeboden “cursussen”. 

- 1e jaars ervaren Nido’s volgen het enculturatieprogramma en maken daarna een overstap 

naar de stempelkaart van jaar 3. Wanneer er nog voldoende uitdaging zit in de thema’s van 

jaar 1 en 2, mag hij natuurlijk aanschuiven. Hiervan volgen ze 2 per jaar, in totaal dus 4. 

De cursusleider of schoolopleider zet een stempel met paraaf wanneer de cursus is gevolgd. 

 

A1 Themabijeenkomsten in het eerste jaar. 

In de eerste weken van het schooljaar zijn deze bijeenkomsten met name gericht op enculturatie in 
de school. Deze bijeenkomsten vinden frequenter plaats dan die in de loop van het jaar, bijvoorbeeld 
wekelijks of tweewekelijks tot de herfstvakantie, daarna maandelijks. De eerste bijeenkomsten zijn 
verplicht voor alle nieuwe docenten op de school. Na deze beginperiode zijn de themabijeenkomsten 
alleen nog verplicht voor de echte beginnende docenten. De ervaren nieuwe docenten gaan daarna 
gebruikmaken van de knipkaart en de LiO’s volgen alleen nog het LiO - netwerk. Aan het eind van het 
1e, 2e en 3e jaar vindt een gezamenlijke afsluitende activiteit met evaluatie plaats. 
 
Thema’s voor de eerste weken (enculturatie), mogelijk meer thema’s per bijeenkomst: 
 

1. Hoe gaat het, waar loop je tegenaan? De eerste ervaringen delen, halen en brengen. 
2. Het gebruik van Magister (alle facetten), ICT op SV, BHV (calamiteitenplan), OOP. 
3. Is je plek in de organisatie helder? Personeelsbijeenkomsten: wat kun je verwachten van je 

team, sectie, functionarissen/schoolleiding, wat verwachten ze van jou? Speciale 
bijeenkomsten zoals “didactie”. 

4. De regels op school en hoe gaan we er mee om? Schoolregels. Regels in de klas. 
5. Cijfers, combivergaderingen, mentoraat, cognitieve trajecten. 
6. De zorgstructuur: Leerlingenzorg op SV, IB-ers, intern zorgoverleg (IZO), het zorgadviesteam 

(ZAT), omgaan met zorgleerlingen. Handelingsplan. 
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7. Zorg voor leraren. Rol teamleider, P&O, rechtspositie, functiesysteem, 
bedrijfsmaatschappelijk werk, ARBO. 

8. Gesprekkencyclus. Kwaliteitsaspecten (Inspectie, ICALT), nieuwe bekwaamheidseisen. 
9. Rots en water (workshop Buro Weerbaarheid). 

 
Thema’s voor de rest van het eerste jaar: 
 

1. Reflecteren, kernreflectie, enneagram, kernkwadranten. 
2. December blues. Balans school en privé, de 4 P’s, time management. 
3. De gastheer, de presentator, de afsluiter. Ook: efficiënte lesorganisatie en duidelijke 

gestructureerde instructie.  
4. De pedagoog (bv. teach like a champion, veilig en stimulerend leerklimaat). 
5. De didacticus (bv. de leerling actief). 
6. Beeldcoaching, (wederzijdse) lesbezoeken. Good practices, SWOT, 360° feedback. 

 

A2 Themabijeenkomsten in het tweede en derde jaar. 

 
Thema’s voor het tweede jaar: 
 
Het tweede jaar moet in het teken staan van verdieping (vakinhoudelijk, vakdidactisch, pedagogisch). 
Hierin speelt de vakcoach een duidelijke rol, maar ook de themabijeenkomsten. Bovendien een 
bredere kijk op onderwijs. Intervisie, onderling lesbezoek, samen lessen ontwikkelen, 
begeleidingstrajecten door de schoolopleider, w.o. individuele gesprekken, beeldcoaching, blijven 
naast de themabijeenkomsten, ook in het derde jaar. 
 

1. Groepsprocessen en gespreksvaardigheden. Het mentoraat. Effectief vergaderen. 
2. Het coachen en motiveren van leerlingen. 
3. De leerling actief. Intensieve en activerende lessen. 
4. Afstemmen instructie en verwerking op verschillen. 
5. Het leren van leerlingen. Hoe leer je een leerling leerstrategieën? Leerstijlen. 
6. Onderzoek in de school. 

 
Thema’s voor het derde jaar: 
 
Verdere verdieping van bestaande thema’s. Kies je voor een bepaald thema, dan doe je mee aan een 
aantal bijeenkomsten. Zie stempelkaart. 
 

1. Mentoraatscursus. 
2. Zelf aan het Stuur. 
3. Cursus Time-management. 
4. Activerende didactiek. 
5. Teach like a champion. 
6. Afstemmen op verschillen. 
7. Leerstrategieën.  
8. Onderzoek in de school. 
9. Vakverdieping. 
10. Lesson Study / PLG. 
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Bijlage 5 Kennismakingsbijeenkomst en startbijeenkomst NiDo’s 

                                                                                            

NiDo Kennismakingsbijeenkomst (voorbeeld) 

      

Hierbij het  programma   voor de  eerste kennismakingsbijeenkomst van  de NiDo’s ( nieuwe 

docenten) en  LiO’s ( leraren in opleiding)  met de LiO-coaches en vakcoaches, teamleiders, directie, 

P&O en  schoolopleiders op : 

( Datum – tijdstip – lokaal in de laatste schoolweek)  

De bedoeling van deze bijeenkomst is even contact te hebben met elkaar  om  te zien wie we zijn, 

wat we doen en om afspraken te maken tav lessen, boeken etc voor volgend schooljaar. 

Mede door het  drukke programma van de laatste schooldagen is er een strak tijdschema. 

 13.15-13.30: kort kennismaken met de coaches en een afspraak inplannen voor bv later op 

de dag. 

Voor: LiO/NiDo/coaches/SO 

 

 13.30-14.00: kennismaken met de directie, P&O, en teamleiders: speeddaten.                      

(ondertussen krijgen de vakcoaches/LiO coaches instructie over de begeleiding). 

Voor: LiO/NiDo/directie/P&O/TL. 

(Voor coaches en SO) 

 

 14.00-14.45: informatie over het LiO-netwerk, de NiDo bijeenkomsten en verdere uitleg over 

de begeleiding en de lesobservaties. Femke (administratie) brengt, indien nodig, nog 

papieren, USB etc. 

Voor LiO/Nido/coaches/SO/Femke. 

 

 Na 14.45 is er meer tijd om met de vakcoaches  en LiO-coaches te overleggen of voor het 

stellen van vragen etc. 
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NiDo startbijeenkomst ( Datum – tijdstip – lokaal in de eerste schoolweek, voorbeeld) 

Ontvangst met koffie, thee en koekjes: 

 Welkom hier: feest , Harlinger visserijdagen, parkeerbeleid-achter B. 

 Eerste kennismaking dmv schoenen. 

 9.30 kennismaken met conciërges, administratie en ict , als ze koffiedrinken in de kantine. 

 Kennismakingsspel….  Aantal afh. 3 groepjes......Na 20 minuten terug en “verslag” van  

opvallende zaken, overeenkomsten. 

Praktische zaken op Simon Vestdijk: 

 - personeelsbeleid ( zie ook USB-stick) 

 - begeleiding (maatwerk) en beoordeling NiDo/ - gesprekkencyclus 

 - Inductie Arrangement, deelname onderzoek, ICALT 

 -  voor HV 1x video 

 - Harlingen en Franeker  

 - roosters/dagroosters/planbureau/roosterschermen/website 

 - leerlingenrooster wijzigingen met nieuwe roosters 

 - Hil uren en FLU uren 

  - leerlingenstatuut/schoolregels (mobieltjes) usb 

  - leerlingenbureau en absenten/ te laat registratie via Magister 

  - NiDo bijeenkomsten/LiO netwerk 

  - vergadermiddag 

  - combivergaderingen, LVS 

  - Visie usb 

  - Magister /Ict/Aan de slag met Magister. 

Aan de slag met: 

De scholen zijn weer begonnen en hoe begin ik……………………..? 

            Maak de eerste les voor de klas, 

* Denk daarbij aan wat wil ik wel en niet over mezelf zeggen 

* kennismaken met de leerlingen. 

*  Regels ….hoe maak je ze kenbaar? 

*  Ervaring….je beste tip.  

*  www.leraar24.nl  

*  www.duizendjaarvoordeklas.nl  ( praktijktips) 

*  Uitdelen …krijg ze stil in 4 lessen. 

*  ……..Streng beginnen is een slecht advies. 

Uitwisselen van  de eerste les en evt bijstellen.  

Lunch: 

13.30  wandelen/auto  naar t Zilt lunchen. 

Korte evaluatie:  

Hoe vond je het vandaag, wat blijft je bij? 

http://www.leraar24.nl/
http://www.duizendjaarvoordeklas.nl/
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Stempelkaart 

 
We werken op Simon Vestdijk met een stempelkaart voor Nido’s. Hieronder volgt 

de handleiding: 

1e jaars onervaren Nido’s volgen alle bijeenkomsten van jaar 1 en 2 (zie bijlage 4 

themabijeenkomsten).  In jaar 3 maken ze gebruik van de stempelkaart. Zij volgen 

dan 2 van de aangeboden “cursussen”. 

1e jaars ervaren Nido’s volgen het enculturatieprogramma (zie bijlage 4 

themabijeenkomsten) en maken daarna een overstap naar de stempelkaart. 

Wanneer  er nog voldoende uitdaging zit in de thema’s van jaar 1 en 2, mag hij/zij 

daarbij natuurlijk aanschuiven. Van de stempelkaart volgen ze 2 per jaar, in totaal  

4. 

De cursusleider of schoolopleider zet een stempel met paraaf wanneer de cursus is 

gevolgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mentoraatscursus Zelf aan het Stuur

Cursus Time-management Activerende didactiek

Teach like a champion Afstemmen op verschillen

Leerstrategieën Onderzoek in de school

Vakverdieping Lesson Study / PLG


