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Programma

 Praktische en theoretische uitgangspunten vanuit BSL;

 Experimenteren met online instrument: MBO versie;

 Ervaringen ophalen. 

 Ervaringen vanuit pilots MBO, handleiding;
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Alle relevante actoren betrekken



Inbedding Inductie in breder HRM

 Kwalitatieve data, verzameld binnen het project van 
verschillende actoren

 Literatuur over Inductie

 Literatuur over HRM
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Startwijzer



Behoeftepeiling starters en mentoren: 

Wat bevordert en wat belemmert een goede start?

Logistiek/
faciliteiten (11x)

Starters: - + Mentoren: - +

Tijd Collega’s Tijd Tijd

Logistiek / 
faciliteiten 

Leerlingen Gebrekkige 
organisatie

Gezamenlijke 
start

Curriculum Werkomgeving ICT Veel contact

Klassen Leiding

Communicatie 

Professionalise
-ringsaanbod

Professionalise
-ringsaabod

Professionalise
-ringsaanbod



Een effectief inductiearrangement bestaat 

uit..... (Helmholtz et al, Eindverslag onderwijs bewijs, 2014)

1. De werklast van starters verminderen/mensen uit de wind houden

2. De integratie en enculturatie in de school 

3. Begeleiding met betrekking tot effectief gedrag in de klas, pedagogisch en didactisch. 

Uitgaande van de gedragsankers zoals hierboven beschreven

4. De professionele ontwikkeling: als individu zelf tot ontwikkeling komen. Met andere 

woorden de nieuwe docent bewust maken dat hij/zij zelf verantwoordelijk is om zich te 

ontwikkelen tot een professional en dat dient te onderhouden

En: het moet een langdurig traject zijn; in ieder geval 2 jaar (Ingersoll & Strong, 2012). 

(Helmholtz et al (2012) zeggen dat meeste inderdaad “maar” 1 jaar duren)
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HRM theorie: Performance = Ability * Motivation

* Opportunity
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Schoolenculturatie

Leerzaam werk

Beloning

Beoordeling

Professionele ontwikkeling

Werving en selectie

Begeleiding Ped-did
handelen

Lesobservaties ICALT

Individuele begeleiding n.a.v. ICALT

Eigen lespraktijk onderzoeken

POP (verdere prof. ontw.)

Werkdruk verminderen

Niet te moeilijke taken

Passend bij eigen leerdoelen

Praktische zaken school

Vinden van je plek 

Tijdige start met W&S

Goede inlichting over taken

Duidelijke scheiding beoordelen en 
begeleiden

Differentiatie tussen starters

Positieve professionele identiteit

Integrale Kijkwijzer Inductie - IKI

Ontwikkeld binnen het Wageningse BSL project.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Piety Runhaar , projectleider BSL, Piety.runhaar@wur.nl

Toelichting:

Aanpakken
!

Voorlopig 
doen we 
het ermee.

Prima in 
orde!

mailto:Piety.runhaar@wur.nl


Wat hebben we nu? 

 Een startwijzer geschikt voor het V.O.

 Een online startwijzer voor het MBO.
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Experimenteren met online instrument

 Individuele rondgang door het online instrument of in 

subgroepen.

 Delen van eerste indrukken en ervaringen.

Aan de slag!

 Ga naar: https://www.startwijzermbo.nl/Account/Login

 Maak een account aan;

 Experimenteer… 
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https://www.startwijzermbo.nl/Account/Login


Ophalen van ervaringen…

Startwijzer : nut / noodzaak?
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Ervaringen pilots MBO + handleiding

 Projectleider betrekt relevante actoren;

 Individueel invullen van Startwijzer;

 Projectleider maakt digitale samenvatting t.b.v. 
groepsgesprek;

 Groepsgesprek resulteert in prioritering en plan van 
aanpak;

 Projectleider bewaakt en monitort voortgang 
verbeterplan;

 Eventueel i.o.m. actoren aanpassen verbeterplan.
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Wat ziet de projectleider?
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Interesse?

 Het project BSL is met 2 jaar verlengd. We zetten in op 
borging en eigenaarschap.

 Wil je meedenken… deelnemen aan de Startwijzer VO?

 Neem contact op met:

● m.wallenaar@aeres.nl of Piety.runhaar@wur.nl

17

mailto:m.wallenaar@aeres.nl
mailto:Piety.runhaar@wur.nl

