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Voorwoord 

 

Vanuit mijn werk als lerarenopleider bij de Interfacultaire Lerarenopleiding van de 

Universiteit van Amsterdam, participeer ik sinds 2015 in door OCW gesubsidieerde projecten 

gericht op het thema ‘Begeleiden Startende Leraren’. Al jaren hebben we te maken met de 

problematiek dat goede leraren om ‘onnodige redenen’, zoals te weinig ondersteuning, 

werkdruk, eenzaamheid en te weinig beroepsperspectief, het docentschap de rug toekeren. De 

literatuur over hoe starters te behouden is talrijk en laat een ontwikkeling zien van het 

begeleiden van starters op hun deficit naar het besef dat starters waardevol zijn voor de school 

en kunnen bijdragen aan onderwijsontwikkeling. Vanuit dit laatste perspectief ben ik dit 

scriptieonderzoek gestart. Het is mijn persoonlijke overtuiging, en gelukkig wordt dit 

onderbouwd door divers onderzoek én door mijn praktijkervaring als docentopleider en 

begeleider, dat vertrouwen in de capaciteit van een persoon, een startende docent, bijdraagt 

aan persoonlijke groei en daarmee aan motivatie voor het beroep.  

 Zelf was ik ook weer even een ‘starter’ bij het schrijven van deze scriptie; het was toch 

al weer bijna 20 jaar geleden dat ik mijn doctoraal behaalde. Nieuwe (technologische) 

uitdagingen en schrijven naast werk en een net gestart eigen bedrijf, maakten het voltooien 

van deze scriptie geen gemakkelijk proces. Dat deze scriptie nu af is, is mede te danken aan 

Dr. Virvigie März. Virginie heeft mij niet alleen geïnspireerd om de thematiek vanuit een 

Sociaal Netwerk perspectief te bekijken maar is vooral een blijvende steun en motivator 

geweest om dit proces af te ronden. Veel dank! Ook ben ik Prof. Dr. Femke Geijsel dankbaar 

voor de gesprekken om het juiste spoor te vinden én voor de praktische ondersteuning: “Ik rij 

wel even langs de school om een doos ijsjes te brengen als dank voor het invullen van de 

vragenlijst”. Top. Mijn grootste dank gaat uit naar Dr. Frank Cornelissen, Frank, die met zijn 

expertise, eeuwige rust en positieve constructieve benadering mij weer het vertrouwen en de 

motivatie gaf om deze scriptie tot een goed einde te brengen. Ook dank aan mijn werkgever, 

de afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde, en met name Prof. Dr. Monique Volman, die het 

mij mogelijk heeft gemaakt de Master Onderwijswetenschappen te volgen. Tot slot veel dank 

aan de alle medewerkers van de caseschool om in drukke tijden mee te werken aan mijn 

onderzoek.  

 Aan mijn vrienden en familie tegen wie ik regelmatig een ‘nee’ moest verkopen als ze 

wilden afspreken maar wel mijn struggles aan moesten horen…dank en ik geef binnenkort 

een afstudeer feestje!  

Natasja  
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Abstract 

 

The expertise potential of university trained novice teachers  

A social network perspective to the extent to which novice teachers are being approached for 

expertise, the supportive role of leadership and the influence on teacher-efficacy. 

 

This study examined 1) the extent to which and how novice teachers and approached for their 

expertise, 2) the way leadership can play a role in sharing expertise of novice teachers and 3) 

the extent to which sharing of expertise by novice teachers has a positive influence on their 

teacher-efficacy. Social network data were collected on a good practice secondary school and 

combined with semi-structured interviews from 3 novice teachers, 2 school leaders and 2 

teacher leaders. Results showed, that when novice teachers are acknowledged as 

professionals by making use of their ideas and skills, it contributes to a feeling of belonging, 

appreciation and success and therewith, teacher-efficacy. School leaders and teacher leaders 

can be supportive in facilitating expertise sharing processes in diverse professional networks, 

in facilitating a positive school culture and by adopting a ‘brokers’ role. This research 

contributes to finding solutions for the retention of novice teachers. 

 

Keywords: Novice Teachers - Teacher-efficacy - Expertise, Social Network Analysis - 

Leadership 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

 Het debat over uitval van startende docenten in het voortgezet onderwijs staat de 

afgelopen jaren hoog op de maatschappelijke en politieke agenda vanwege tekorten in het 

onderwijs en de mogelijke gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs (Kelchtermans, 2017; 

OECD, 2014). 

 Om uitval van starters te reduceren zijn een aantal factoren van belang, waaronder het 

verlagen van de werkdruk, aandacht voor socialisatie en begeleiding van de professionele 

ontwikkeling (Helms-Lorenz, van de Grift, & Maulana, 2016). Een factor waar de laatste 

jaren meer aandacht voor is gekomen, is het stimuleren van succes en veerkracht (Corea, 

Martínez-Arbelaiz, & Aberasturi-Apraiz, 2015; Johnson et al., 2014; Kearney, 2015; Runhaar 

& Sanders, 2016; Ulvik & Langøren, 2012) omdat blijkt dat een starter nog te vaak benaderd 

wordt als incapabel en weinig waardering krijgt voor zijn kunnen (Kelchtermans & Ballet, 

2002; Tickle, 2000). 

 Voor starters is erkenning in hun rol als professionele docent een essentiële 

werkconditie. Scholen kunnen dit stimuleren door de kennis en expertise die starters mee de 

school in nemen, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, actuele wetenschappelijke en 

didactische inzichten of expertise uit eerdere beroepen, te erkennen en te benutten voor 

onderwijs- en schoolontwikkeling (Kelchtermans, 2017; Kelchtermans & Ballet, 2002; Ulvik 

& Langøren, 2012). Het kunnen bijdragen aan de collectieve doelen van de school is van 

vitaal belang voor een gevoel van legitimiteit als lid van de schoolorganisatie (Correa, 

Martínez-Arbelaiz, & Aberasturi-Apraiz, 2015; Johnson et al., 2014; Kelchtermans, 2017; 

Ulvik & Langøren, 2012) en voor het vertrouwen in eigen kunnen voor de klas, ook wel 

docent-efficacy genoemd (Day, 2012; Geijsel, Sleegers, Stoel, & Krüger, 2009; Johnson et al., 

2014; Kelchtermans & Ballet, 2002).  

 Uit onderzoek van Corea et al., (2015) blijkt echter dat starters vaak geen erkenning 

krijgen voor de expertise die ze meebrengen. Ze worden gepositioneerd als ‘agency-less’ 

(p.73) of als docenten wiens expertise geen impact kan hebben op schoolontwikkeling. Ulvik 

en Langøren (2012) kwamen tot vergelijkbare conclusies naar aanleiding van observaties op 

middelbare scholen in Noorwegen. Ze stellen dat de frisse blik en de nieuwe ideeën van 

starters niet benut worden vanwege tijdgebrek, de individualistische schoolcultuur waarin 

weinig ruimte is voor samenwerking en de overtuiging van ervaren docenten dat 

nieuwkomers weinig te bieden hebben. Ook op Nederlandse scholen speelt dit een rol 

(Ministerie van OCW, 2011; OECD, 2016). Dit terwijl recent onderzoek laat zien dat 
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professionele relaties met o.a. collega’s en schoolleiding van groot belang zijn voor starters 

om zich te kunnen ontwikkelen voor de klas en als lid van de schoolorganisatie en dit 

bijdraagt aan het tegengaan van het verloop onder starters (Kelchtermans, 2017; Yinon & 

Orland-Barak, 2017). 

 Schoolleiders spelen een belangrijke rol om professionele relaties te stimuleren waarin 

samen geleerd en gewerkt wordt (Moolenaar & Sleegers, 2015; Muijs & Harris, 2003; OECD, 

2016). Op scholen waar docenten krachtige professionele relaties hebben waarbij expertise 

erkend en benut wordt, wordt er beter gepresteerd, ervaren starters succes en is docent-

efficacy groter (Fox & Wilson, 2015; Frissen, van der Steen, Noordegraaf, Hooge, & de Jong, 

2016; Kelchtermans, 2009; Pillen, Beijaard, & Broka, 2013).  

 Voortbouwend op bovenstaande wordt in deze studie de school benaderd als een 

sociaal netwerk waarin professionele relaties tussen docenten kansen bieden om expertise te 

delen. Door beter inzicht te verwerven in de mate waarin starters actief deel uitmaken van dit 

netwerk, en wat de invloed hiervan is op hun docent-efficacy, levert deze studie een bijdrage 

aan initiatieven om de ongewenste uitstroom van startende docenten uit het beroep te 

verminderen. In deze scriptie staat de volgende onderzoeksvraag centraal:  

 

Hoe draagt het delen van expertise door startende docenten1 met collega’s en leiding bij aan 

hun docent-efficacy?  

1.2. Leeswijzer 

 In het volgende hoofdstuk wordt het theoretisch kader uiteengezet. Na een inleiding 

(2.1) start het hoofdstuk in paragraaf 2.2 met het uitwerken van het concept docent-efficacy in 

relatie tot de startende docent. In 2.3 wordt het concept ‘expertise’ uitgewerkt en het belang 

voor starters om hun expertise te kunnen inzetten in een schoolorganisatie. Paragraaf 2.3.1 

beschrijft de sociaal netwerktheorie, als een benadering om te kijken naar de mate waarin 

starters benaderd worden voor expertise. Paragraaf 2.4 gaat in op de rol van leiderschap in het 

bevorderen van expertise. Het hoofdstuk sluit af met de hoofd, - en deelvragen (2.5). 

Hoofdstuk 3 behandeld de methode van onderzoek, hoofdstuk 4 de resultaten en in hoofdstuk 

5 worden de conclusies en een kritische beschouwing hierop geschetst. Hoofdstuk 5 wordt 

afgesloten met aanbevelingen voor de praktijk.    

 

 

                                                      
1 In deze studie richt zich op eerstegraads startende docenten die tussen de 1 – 5 jaar na het behalen van een 

eerstegraads diploma, werkzaam zijn in het VO  
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2. Theoretisch kader 

2.1 Inleiding   

 Uit cijfers van het Ministerie van Onderwijs (2015) blijkt dat 15 tot 26 % van de 

docenten in het voortgezet onderwijs al na één jaar lesgeven uitstroomt en 31 % na vijf jaar. 

Uit onderzoek blijken diverse oorzaken voor uitval waaronder weinig contact en verbinding 

met collega’s en een laag vertrouwen in eigen kunnen (Glazerman et al., 2010; Kelchtermans, 

2017). Al heel lang is bekend dat het opdoen van succeservaringen bij kan dragen aan het 

vertrouwen in eigen kunnen, docent-efficacy (Bandura, 1977). In de volgende paragraaf wordt 

het concept docent-efficacy verder uitgewerkt. 

 

2.2 Docent-Efficacy  

 Docent-efficacy wordt gedefinieerd als de mate waarin een docent gelooft dat hij/zij 

de mogelijkheden heeft om de resultaten van leerlingen, ongeacht hun motivatie, te kunnen 

beïnvloeden (Berman, McLaughlin, Bass, Pauly, & Zellman, 1977). Docent-efficacy is van 

invloed op de mate waarin een docent blijft ontwikkelen en investeren in het docentschap en 

op de mate van veerkracht om met moeilijke situaties om te gaan (Bandura, 1997; Hoy & 

Spero, 2005). Docent-efficacy is eind jaren ’70 door Amerikaanse onderzoekers 

geïntroduceerd als nieuw concept naast self-efficacy waarbij rekening werd gehouden met de 

invloed van de context waarin docenten lesgeven - zoals de mate van sociale relaties - op het 

vertrouwen in eigen kunnen (Berman et al.,1977). Variabelen zoals het schoolklimaat, de 

mate van collegialiteit, samenwerking en de mogelijkheid iets te kunnen betekenen voor de 

school, zijn van invloed zijn op de docent-efficacy (Chester & Beaudin, 1996; Day & Gu, 

2007) en daarmee op de wil om in het onderwijs te blijven (Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy, 

& Hoy, 1998). Onderzoek van Bandura (1986, 1997) laat zien dat er vier bronnen ten 

grondslag liggen aan docent-efficacy: 1) Het ervaren van succes. Het toeschrijven van dit 

succes aan de docent zelf, is de meest krachtige manier om docent-efficacy positief te 

beïnvloeden. 2) De emotionele staat. Enthousiasme of juist spanning kan het gevoel van 

succes dan wel van falen versterken. 3) Succesvolle voorbeelden van senior docenten 

waarmee starters kunnen samenwerken en zich mee kunnen identificeren heeft een sterk 

effect op docent-efficacy. En tot slot, 4) positieve en geloofwaardige feedback kan een boost 

zijn voor docent-efficacy van starters en bijdragen aan het uitproberen van nieuwe taken en 

docent-strategieën. Concreet betekent dit dat schoolleiding, docent-begeleiders en collega’s 

de groei in docent-efficacy positief kunnen beïnvloeden door de expertise van starters te 
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erkennen, vertrouwen te uiten en door kansen te bieden om samen te werken (Friedman, 2000; 

Helms-Lorenz, Slof, Vermue, & Canrinus, 2012; Kelchtermans, 2017; Yinon & Orland-Barak, 

2017). 

 Voor de ontwikkeling van docent-efficacy is het dus belangrijk dat starters 

succeservaringen opdoen en deel kunnen uitmaken van een leergemeenschap waarin zij 

samen met collega’s bijdragen aan doelen van de school (Day & Gu, 2007; Kelchtermans & 

Ballet, 2002). Zo blijkt uit onderzoek van Day en Gu (2007) dat wanneer starters meer 

verantwoordlijkheden krijgen binnen de school en samenwerken met meer ervaren collega’s, 

zij een gevoel van succes en betekenisgeving kunnen ervaren die bijdraagt aan docent-

efficacy. Dit kan bevorderd worden door te stimuleren dat starters benaderd worden voor hun 

expertise, zoals door het maken van creatief lesmateriaal voor de sectie, het kunnen toepassen 

van innovatieve methodes of het kunnen bijdragen aan schoolvernieuwing (Kelchtermans & 

Ballet, 2002). De relatie tussen expertise en docent-efficacy wordt verder uitgewerkt in de 

volgende paragraaf. 

 

2.3. Expertise  

 Expertise wordt door De Van Dale (2018) als volgt gedefinieerd: ‘kennis en 

kundigheid op een bepaald gebied. Met expertise wordt vaak de uitgebreide kennis en 

ervaring bedoeld die iemand bezit en die hem of haar in staat stelt om problemen te 

analyseren en te vereenvoudigen’. Dit scriptieonderzoek naar het delen van expertise volgt de 

assumptie van Eisner (2002, p.384) dat ‘[…] verschillende docenten goed zijn in 

verschillende dingen op verschillende manieren’. Vooral jonge startende docenten zijn ten 

opzichte van ervaren docenten meer digitaal competent, hebben nieuwe en actuele 

vakdidactische ideeën, beschikken over actuele wetenschappelijke kennis en 

onderzoekservaring, hebben kennis hebben van de huidige jongerenculturen en kunnen 

daarnaast met een frisse blik naar uitdagingen in het onderwijs kijken (Ulvik & Langøren, 

2012). Om starters tot hun volledig potentieel te laten komen is het van belang dat ze de 

ruimte krijgen om hun expertise verder te ontwikkelen (Eisner, 2002; Korthagen & Vasalos, 

2005). 

 Onderzoek laat zien dat de individuele kennis en vaardigheden van een docent 

alleen verder ontwikkeld kan worden in relatie met andere collega’s (Avalos, 2011; Borgatti 

& Cross, 2003; Vescio, Ross, & Adams, 2008). Docenten kunnen bijvoorbeeld deel zijn van 

verschillende professionele netwerken op school, zoals secties, teams, ontwikkelgroepen, en 

hierin liggen kansen om kennis en expertise zoals, instructiematerialen, nieuwe lesideeën of 



Natasja Maas | 11157593 | Het expertisepotentieel van eerstegraads startende docenten  

 

 

9 

onderwijskundige inzichten met elkaar te delen (Moolenaar et al., 2014). Indien schoolleiding 

kennisdeling in professionele netwerken formeel structureert en faciliteert, dan biedt dit de 

beste kans om de aanwezige expertise van docenten, waaronder starters, te benutten wat ten 

goede komt aan persoonlijke en organisatiedoelen (Nahapiet & Ghoshal, 1998; Ulvik & 

Langøren, 2012).  

 Wanneer startende docenten in het professioneel netwerk beschouwd worden als 

volwaardige collega’s, hun expertise kunnen delen en er waardering en vertrouwen is voor 

hun inbreng, bevordert dit de groei in hun rol als professional voor de klas en in de school 

(Flores & Day, 2006; Moolenaar, Sleegers, & Daly, 2012), en draagt dit bij aan groei in 

docent-efficacy (Kelchtermans, 2017; Ooghe, Thomas, Tuytens, Devos, & Vanderlinde, 2016; 

Tschannen-Moran & Hoy, 2007).   

 Het netwerk van relaties rond docenten is dus van invloed op hun professionele 

ontwikkeling (Pataraia, Margaryan, Falconer, & Littlejohn, 2015; Rienties & Kinchin, 2014). 

Een sociaal netwerk perspectief biedt de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in hoeverre 

starters hun expertise delen met hun collega’s en wat de kwaliteit van deze professionele 

relaties zijn (Moolenaar, 2012). In de volgende deelparagraaf wordt het sociaal netwerk 

perspectief toegelicht.  

 2.3.1 Sociaal netwerktheorie.  

 Netwerken zijn een manier van denken over sociale systemen – zoals een 

schoolorganisatie - waarbij de aandacht wordt gelegd op de relaties tussen de actoren die het 

systeem vormen (Molenaar, 2012). In sociaal netwerktheorie worden de mensen of actoren in 

het netwerk ‘nodes’ genoemd en de onderlinge relaties ‘verbindingen’ (Wasserman & Faust, 

1994). Sociaal netwerktheorie geeft inzicht in het web van interacties tussen docenten om na 

te gaan in hoeverre bijvoorbeeld onderling advies gevraagd wordt, materialen gedeeld worden 

of bijvoorbeeld succesvolle didactische strategieën uitgewisseld worden (Borgatti & Ofem, 

2010; Burt, 1992, Moolenaar et al., 2014). De assumptie van het sociaal netwerkperspectief is 

dat de ontwikkeling van een individu in grote mate beïnvloed wordt door de interacties, 

verbindingen, met andere professionals in het netwerk (Carrington, Scott, & Wasserman, 

2005).  

 In sociaal netwerkstudies wordt er onderscheid gemaakt tussen drie niveaus van 

analyse: het hele-netwerk, zoals een schoolorganisatie, het dyade-niveau, zoals tussen 

collega’s uit een sectie, en het ego-niveau waarbij gekeken wordt naar het individuele netwerk 

van een docent (Borgatti, Everett, & Johnson, 2013). In dit scriptieonderzoek is de eenheid 
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van analyse het ego-niveau, om na te kunnen gaan wat het interactiepatroon is van startende 

docenten en in hoeverre zij benaderd worden expertise (inkomende relaties).  

 De ego-netwerkbenadering kijkt naar het individu (startende docenten) en de nodes 

(collega’s) met wie hij/zij verbindingen heeft, ook wel alters genoemd (Borgatti et al., 2013). 

Een ego-netwerk analyse laat zien wie met wie verbindingen aangaat en kan dus inzicht geven 

welke alters, zoals mede-starters of juist senior collega’s vanuit de afdeling, startende 

docenten benaderen voor expertise. Nodes (ego en alters) hebben onderscheidende 

karakteristieken, attributies, zoals man/vrouw of een bepaalde leeftijd. In dit 

scriptieonderzoek is o.a. gekeken of ervaring opgedaan in een eerder beroep, een factor van 

invloed is op het benaderen van starters voor hun expertise. Daarnaast is de aard, zoals 

bijvoorbeeld wederzijdsheid van de relatie, en de kwaliteit van de verbinding tussen ego en 

alter van belang. De kwaliteit van de relatie is in deze scriptie uitgedrukt in frequentie en in de 

mate van invloed op het denken en handelen van de expertise-vrager (Borgatti et al., 2013).  

 Persoonlijke expertise netwerken van starters in relatie tot docent-efficacy. Sociaal 

netwerkstudies in het onderwijs richten zich vaak op het interactiepatroon tussen docenten 

onderling en hoe dit van invloed is op de ontwikkeling in het beroep en daarmee indirect op 

leerresultaten van leerlingen en vernieuwing in de school (Molenaar et al., 2014; Pil & Leana, 

2009). Studies waar gekeken wordt naar de mate van inkomende expertise relaties bij starters 

en de mogelijke invloed op het docent-efficacy zijn beperkt beschikbaar.  

 Ooghe et al., (2016) hebben een onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van sociaal 

netwerken van startende docenten in hun eerste jaar in het VO in relatie tot hun professioneel 

zelfverstaan, waarbij gekeken is naar het effect van emotionele, inhoudelijke en sociale steun 

van mentoren, collega’s en leiding. Persoonlijke contacten gedurende het eerste jaar bleken 

belangrijk voor emotionele steun en was van invloed op het zelfwaardegevoel van starters. 

Wat betreft inhoudelijke steun benadrukten starters het belang van wederkerigheid. Het 

beschouwd worden als een volwaardige collega, waarbij waardering is voor hun inbreng en er 

vertrouwen is in de capaciteiten van starters, draagt bij aan het zelfwaardegevoel (Ooghe et al., 

2016). Het onderzoek van Kelchtermans en Ballet (2002) bevestigt het belang van een hoge 

mate van wederzijdse relaties: het biedt meer mogelijkheden om een verdiepende bijdrage te 

kunnen leveren aan het gesprek over onderwijsontwikkeling waardoor een groter gevoel van 

docent-efficacy wordt ervaren. Bovendien vergroot het de kans dat docenten, zo ook starters, 

in het onderwijs willen blijven. 

 In een netwerkstudie van Waes (2017) onder universitaire docenten, blijkt dat vooral 

ervaren docenten bij elkaar op zoek gaan voor expertise met een groter effect op hun 
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ontwikkeling in het beroep. Startende docenten zoeken eerder snelle feedback en advies bij 

elkaar. Dit betekent dat meer ervaren docenten ook een rol kunnen spelen in het betrekken 

van starters in verdiepende verbindingen waarbij wederzijds expertise kan worden 

uitgewisseld.  

 Onderzoek van Waes (2017) en Ooghe et al. (2016) benadrukken beiden het belang 

van een ondersteunende cultuur voor een groei in docent-efficacy, waarbij begeleiders en 

leiding een cruciale rol spelen om starters o.a. te bevestigen in hun kunnen en hen de 

mogelijkheid bieden zich verder te ontwikkelen in hun expertise. In de volgende paragraaf zal 

daarom worden ingegaan op de rol van leiderschap in relatie tot het bevorderen van het 

expertisenetwerk van de starter. 

 

2.4. Leiderschap  

  Onderzoek laat zien dat er een verband is tussen een hoge mate van docent-efficacy in 

de school en transformationeel leiderschap (Hipp & Bredeson, 1995; Mascall, 2003) vanwege 

de focus op de ontwikkeling en groei van iedere docent, op het vergroten van het vertrouwen 

van een docent in de eigen capaciteit en op het stimuleren van betrokkenheid om gezamenlijk 

bij te dragen de schooldoelen (Leithwood, Jantzi, & Steinbach, 1999). Een transformationeel 

schoolleider ontwikkelt en stimuleert de capaciteit van docenten door het faciliteren van 

bottom-up participatie (Hallinger, 2003). In dit perspectief van gedeeld leiderschap ligt de 

‘leiding’ niet alleen bij de formeel aangestelde schoolleiding maar bij leerkrachten die in staat 

zijn de kennis en de praktijk van andere leden in de organisatie positief te beïnvloeden (Pitts 

& Spillane, 2009), ook wel teacher leadership genoemd (Muijs & Harris, 2003). Teacher 

leadership floreert in leeromgevingen waar veel samen gewerkt wordt en een van de taken 

van een teacher leader is dan ook het aanmoedigen van het leren van en met elkaar (Muijs & 

Harris, 2003). Teacher leaders zijn belangrijke bronnen van informatie in een school en 

kunnen daardoor een ‘makelaarsrol’ aannemen in het bevorderen van hechte relaties tussen 

starters en hun collega’s. Goed opgeleide coaches en sectievoorzitters zouden een rol als 

teacher leader kunnen oppakken omdat zij vaak een centrale positie innemen in het ego-

netwerk van een starter (Atteberry & Bryk, 2010). Deze teacher leaders kunnen het delen van 

de expertise van starters in de schoolorganisatie bevorderen en het daarmee bijdragen aan het 

uitbreiden van het expertisenetwerk van de startende docent (Coburn & Russell, 2008). Het 

erkennen van expertises van starters door schoolleiding en teacher leaders kan een krachtige 

succeservaring zijn voor de starter met een positief gevolg voor docent-efficacy (Bandura, 
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1986, 1997).  

 Schoolleiding en teacher leaders kunnen dus een belangrijke rol vervullen in het 

faciliteren van professionele expertisenetwerken van starters (Bolk & Raaijmakers, 2006; 

Etteger et al., 2013; Frissen et al., 2016; Fox & Wilson, 2015; Le Cornu, 2013; Noordegraaf, 

van Loon, Heerema, & Weggemans, 2015) door bijvoorbeeld tijd te creëren voor docenten 

om samen te werken, peer-feedback te organiseren en het gesprek over 

onderwijsontwikkeling te faciliteren (Little, 1995). Dit leidt tot meer betrokkenheid bij de 

organisatie (Geijsel et al., 2009; Hallinger, 2003; Janssen, 2016; Muijs & Harris, 2003; 

Noordegraaf et al., 2015) met een positief effect op docent-efficacy (Geijsel et al., 2009; Day 

& Gu, 2007).  

 

2.5. Onderzoeksfocus 

  Er is nog geen onderzoek bekend waar vanuit een sociaal netwerk perspectief gekeken 

wordt naar de mate waarin starters benaderd worden voor expertise, de invloed hiervan op 

hun docent-efficacy en de ondersteunende rol hierbij van schoolleiding en teacher leaders. 

Dit onderzoek richt zich daarom op de volgende onderzoeksvraag: 

 

Hoe draagt het delen van expertise door startende docenten met collega’s en leiding bij aan 

hun docent-efficacy? 

 

Dit mondt uit in de volgende drie deelvragen: 

1. In hoeverre en hoe worden startende docenten benaderd voor hun expertise? 

2. Op welke manier speelt leiderschap een rol in het delen van expertise? 

3. In hoeverre heeft het kunnen delen van de eigen expertise een positieve invloed op 

docent-efficacy? 

In het volgende hoofdstuk zal de methode van onderzoek worden toegelicht.  
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3. Methode 

 Dit hoofdstuk start met de verantwoording van de onderzoeksmethodologie waarin 

achtereenvolgens de keuze voor het design (3.1), de onderzoeksgroep en de selectieprocedure 

(3.1.1), de gebruikte instrumenten, methode voor data-verzameling (3.1.2) en de voorwaarde 

voor een ethische onderzoekspraktijk worden besproken (3.1.3). De tweede paragraaf (3.2) 

behandeld de methode van analyse. In de afzonderlijke paragrafen wordt aandacht 

geschonken aan de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek.  

 

3.1. Onderzoeksdesign 

 In dit scriptieonderzoek is een mixed method meervoudige casestudie design gebruikt, 

met startende docenten als focus. Met behulp van een vragenlijstonderzoek (sociaal 

netwerkanalyse) is de deelvraag in hoeverre starters benaderd worden voor expertise 

beantwoord. De kwantitatieve data zijn middels semigestructureerde interviews verdiept om 

antwoord te krijgen op de deelvragen hoe starters benaderd worden, welke rol leiderschap 

speelt en wat de invloed is op docent-efficacy. 

 3.1.1. Onderzoeksgroep & selectieprocedure.  

 Het onderzoek heeft plaatsgevonden op een havo/vwo-bovenbouwafdeling van een 

goed presterende middelgrote scholengemeenschap in Nederland. De school heeft vier jaar 

achtereen het predicaat ‘excellente school’ ontvangen van de Inspectie van het onderwijs o.a. 

vanwege een sterk netwerk van samenwerking tussen docenten. Er is gekozen voor deze 

good-practice school om beter inzicht te krijgen in welke factoren en actoren het delen van 

expertise van starters kan bevorderen.  

 De ego-netwerken zijn tot stand gekomen uit de gegevens van het gehele 

docentennetwerk van de havo/vwo-bovenbouwafdeling (n=60) zodat naast uitgaande relaties 

ook gegevens over de inkomende relaties (door wie worden starters benaderd voor hun 

expertise) gegenereerd konden worden. Een beperking van het onderzoek is dat slechts 58% 

van alle respondenten de vragenlijst heeft ingevuld. Voor de gegevens van de inkomende 

relaties in de ego-netwerken betekent dit dat 42% ontbreekt. Op basis van de beschikbare data 

zijn er 6 ego-netwerken van starters uitgewerkt en 4 ego-netwerken van leiders 

(schoolleiders/teacher leaders uit persoonlijke netwerken van de 6 starters). Er zijn 

vervolgens 3 starters, 2 schoolleiders en 2 teacher leaders bereid gevonden voor een 

interview (n=7). Alleen de data van de 7 respondenten zijn meegenomen in de resultaat 

beschrijvingen. 
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 3.1.2. Instrumenten en dataverzameling.  

 De kwantitatieve sociaal netwerkdata zijn verzameld middels een digitale vragenlijst 

(zie Bijlage 1) die in juni 2017 is uitgezet onder 60 respondenten. Er is gekozen voor een 

digitale vragenlijst om de kans op zelfbewustzijn aan de kant van de respondent te verkleinen 

wat de kans vergroot op betrouwbare antwoorden (Borgatti et al., 2013). De vragenlijst is 

ontwikkeld op basis van bestaande instrumentaria (Cornelissen et al., 2015; Moolenaar & 

Sleegers, 2015; Spillane, Peterson, Sherin, Fisher, & Konstantopoules, 2013) en is aangepast 

op basis van de onderzochte sociale relatie: het benaderen van een collega voor expertise. Om 

de betrouwbaarheid vergroten is de vragenlijst te voorafgaand aan afname voorgelegd aan 

drie docenten van andere scholen.   

 De digitale vragenlijst bestaat uit twee delen: A: Algemene gegevens en een 

toestemmingsverklaring en B: Netwerkvragen. In deel A zijn achtergrondgegevens, attributies, 

verzameld die van invloed kunnen zijn op het benaderden van een collega voor expertise, 

zoals leeftijd, functie in de school naast lesgeven, ervaring eerder beroep en gevolgde 

opleidingen (Spillane et al., 2013). Om ‘vragenlijst-moeheid’ en bias te voorkomen, is ervoor 

gekozen slechts twee netwerkenvragen te stellen (Pustejovsky & Spillane, 2009). De eerste 

netwerkvraag onderzoekt de frequentie waarin deelnemers elkaar benaderen voor expertise. 

Omdat het hebben van collegiale interacties waarbij expertise gedeeld wordt, niet automatisch 

betekent dat het ook een waarde heeft voor de ander is er ook een netwerkvraag gesteld over 

de mate van invloed op het denken en handelen van een ander (Waes, Bossche, Moolenaar, 

Stes, & Petegem, 2015). Voorafgaand aan de twee netwerkvragen is een omschrijving van het 

concept expertise gegeven met een aantal concrete voorbeelden waaraan gedacht kon worden. 

Aan respondenten is gevraagd om op twee prompts te reageren: 

1. Hoe vaak benadert u deze collega omwille van specifieke expertise waarover deze 

persoon beschikt? Nagenoeg dagelijks/ Ongeveer een keer per week/ ongeveer een 

keer per maand/ ongeveer een keer per kwartaal/ nog minder vaak.  

2. In welke mate is de expertise van deze persoon van invloed op uw denken of handelen? 

In zeer hoge mate/ In hoge mate/ In redelijke mate/ Nauwelijks/ Helemaal niet. 

Om na te gaan of de Likert-schaal past bij de werkelijke praktijk van de docenten is deze 

voorafgaand aan afname voorgelegd aan de contactpersoon van de caseschool.  

 Respondenten konden bij het beantwoorden van de twee vragen kiezen uit een subset 

van namen (n=60), waarbij ook ieders primaire functie in de school vermeld stond. Deze 

roster-based methode biedt de grootse betrouwbaarheid in tegenstelling tot een recall-based 

methode waarbij een respondent zelf namen moet genereren en de kans bestaat dat er veel 
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vergeten wordt (Pustejovsky & Spillane, 2009; Reagans & McEvily, 2003). Indien een 

respondent een collega niet benadert voor expertise werd gevraagd het antwoord open te laten. 

 Om de kans op non-respons te verkleinen en daarmee de validiteit te vergroten, is 

voorafgaand aan afname, via teamleiders informatie gedeeld over het doel van het onderzoek 

en is de mogelijkheid door de onderzoeker geboden om dit persoonlijk dan wel telefonisch toe 

te lichten (Borgatti et al., 2013).  

 Kwalitatieve dataverzameling. De 7 respondenten (3 starters, 2 schoolleiders, 2 

teacher leaders) zijn geïnterviewd middels een semigestructureerde interviewleidraad (zie 

Bijlage 2). De interviews duurden ongeveer 60 minuten en zijn met toestemming van de 

geïnterviewde op audio vastgelegd. 

 In navolging van het onderzoek van Waes et al. (2015), is ervoor gekozen om een 

visuele weergave van het persoonlijk expertisenetwerk bij aanvang van het interview voor te 

leggen aan de respondent. Deze benadering heeft tot doel de respondent de kans te geven het 

eigen netwerk te verklaren en het biedt daarnaast voor de onderzoeker de mogelijkheid om 

verdiepende informatie op basis van het netwerk te verzamelen. De weergave is beperkt tot de 

interacties vanaf ongeveer 1 x per maand, vanaf 1 x per week en nagenoeg dagelijks. Hier is 

voor gekozen omdat deze frequenties een bepaalde mate van actieve betrokkenheid in het 

expertisenetwerk laten zien. Figuur 1 laat een voorbeeld zien van een visuele weergave van 

een persoonlijk netwerk van een starter zoals voorgelegd tijdens het interview.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Persoonlijk expertisenetwerk van een startende docent. 

Noot: De betreffende starter is omcirkeld. Pijlen naar de starter toe zijn inkomende relaties, pijlen vanuit de 

starter zijn uitgaande relaties. Nodes zijn weergegeven door middel van vorm - collega’s uit dezelfde vakgroep 

hebben een driehoekje - en kleur: mede starters: roze; sectievoorzitter: donkergroen; schoolopleider: lichtblauw; 

docentcoach: donkerblauw; mentor: rood; commissielid/coördinator: mosgroen). Een node met een zwarte kleur 

heeft niet meegedaan aan het vragenlijstonderzoek. 
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  De interviewleidraad bestaat uit vragen die tot doel hebben om het expertisenetwerk 

van de starter verder verklaren en daarmee inzicht te verschaffen in de factoren en actoren van 

invloed op het wel/niet benutten van de expertise van starters en de invloed op docent-

efficacy (Friedman & Kass, 2002; Helms-Lorenz, Slof, & van de Grift, 2013; Pitts & Spillane, 

2009; Thoonen, 2012; Ulvik & Langørgen, 2012; Waes et al., 2015). Naast aanvang vragen 

zoals ‘Hoe ben je opgevangen toen je als starter op school kwam?’ is vooral ingegaan op de 

expertise die de starter meebrengt en op de relatie met docent-efficacy: ‘Uit de 

netwerkanalyse komt dat X collega‘s je (vanaf ong 1 x pm) benaderen voor expertise. Voor 

welke expertise word je allemaal benaderd? ‘Zijn er bepaalde (expertise) gebieden waarvan 

je denkt dat je meer bij kunt dragen dan een meer ervaren docent?’ en ‘Heb je het idee dat je 

een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van uw vak of aan de 

onderwijsdoelen op school?’ Daarnaast zijn er vragen gesteld over de rol van leiderschap in 

het bevorderen van expertisenetwerken: ‘Welke rol neemt de schoolleiding in het bevorderen 

van expertise?’ ‘Hoe uit zich dit?’ en, ‘Welke rol zouden ze volgens jou moeten nemen?’ 

  In de vragenlijst voor schoolleiders en teacher leaders is ingegaan op welke 

structuren ingezet (zouden moeten) worden om het benutten van de expertise van starters te 

bevorderen zoals ‘verbinding, deel zijn van het professionele netwerk in de school, is voor 

starters van belang. Hoe organiseer je dit als schoolleider?’ en ‘Welke rol speel je/ zou je 

kunnen spelen in het distribueren van expertise/ collega’s aan elkaar koppelen? Wat zou er in 

de schoolorganisatie moeten gebeuren om meer een beroep te kunnen doen op de expertise 

van de starter?’  

 Om sociaal wenselijke antwoorden te minimaliseren is tijdens het interview een open 

en objectieve luisterhouding aangenomen en is benadrukt dat er grote interesse is in het 

perspectief van de respondent (Creswell, 2012). Tot slot, door het raadplegen van 

verschillende databronnen (netwerkvragenlijst, interviews, literatuur) is de thematiek vanuit 

verschillende perspectieven benaderd. Dit draagt bij aan de validiteit van de uitkomsten. 

 3.1.3. De ethische onderzoekspraktijk.  

 Toestemming verkrijgen van deelnemers vóór het verzamelen van de data is niet 

alleen deel van het proces van geïnformeerde toestemming maar is ook onderdeel van de 

ethische praktijk binnen onderzoek (Creswell, 2012). Voorafgaand aan het invullen van de 

digitale netwerkvragenlijst werd een respondent gevraagd een akkoord te geven op de 

toestemmingsverklaring (zie Bijlage 1) waarin werd benadrukt dat verzamelde gegevens 

vertrouwelijk worden behandeld, anoniem worden verwerkt en na het afronden van het 

onderzoeksproject worden verwijderd. Een antwoord op de toestemmingsverklaring was 
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vereist om verder te gaan met de vragenlijst. De gegevens van de deelnemers die geen 

toestemming hebben verleend zijn verwijderd uit het onderzoek.   

 

3.2. Methode van Analyse   

 In deze paragraaf beschrijf ik achtereenvolgens de methode van analyse voor de 

kwantitatieve data en de kwalitatieve data. In deze studie is een iteratieve methode 

aangehouden, dat wil zeggen dat het verzamelen van de data en de analyse elkaar hebben 

afgewisseld.  

 Kwantitatieve analyse. Op basis van de data uit de sociaal setwerk vragenlijst zijn er 

met behulp van het programma UCINET, versie 6.634 en het tekenprogramma NetDraw, ego-

netwerken van 3 starters en 4 ‘leiders’ gegenereerd en geanalyseerd (Borgatti et al., 2013). 

Één van de drie starters had de vragenlijst, na een akkoord op de toestemmingsverklaring, niet 

verder ingevuld. De gegevens zijn toch meegenomen in de analyse omdat het feitelijk 

mogelijk was dat deze starter zelf geen mensen benaderd voor expertise.  

 Om de verschillen tussen de expertisenetwerken te analyseren is o.a. gekeken naar de 

grote van het netwerk, het aantal inkomende, uitgaande relaties en wederzijdse relaties. Er 

zijn aparte ego-netwerken gegenereerd waarin de frequentie van de interacties en de mate van 

invloed op het denken en handelen zichtbaar werd. De analyses zijn descriptief weergegeven 

en besproken tijdens het interview.  

 De achtergrondkenmerken die zijn verzameld in dit onderzoek zijn gebruikt om te 

analyseren wie starters benaderen. Zijn dit bijvoorbeeld vooral collega starters, collega’s uit 

de eigen vakgroep of juist daarbuiten? En, worden starters ook benaderd door schoolleiders en 

teacher leaders? Achtergrondkenmerken zoals het hebben van expertise uit eerder beroep of 

uit diverse opleidingen zijn beschreven in de visuele weergaven van de netwerken om hier 

tijdens de interviews verder op in te kunnen gaan (zie Bijlage 3, Tabel 1).  

 De non-respons (42%) in het onderzoek heeft gezorgd voor niet-aanwezige nodes en 

hun verbindingen in de persoonlijke netwerken met beperkende gevolgen voor het mogelijke 

aantal inkomende relaties van de starters (Borgatti et al., 2013).  

 Kwalitatieve analyse. De 7 interviews zijn opgenomen, verbatim getranscribeerd en 

gecodeerd in Atlas.ti. De uitgewerkte transcripten zijn ter toestemming voorgelegd aan de 

respondenten.  

 Als eerste stap in het analyse proces is, op basis van de transcripties en de concepten 

uit het theoretisch kader, een codeerschema ontwikkeld met vier hoofdcategorieën 

onderverdeeld in codes en sub-codes die meer inzicht geven in o.a. welke type expertise 



Natasja Maas | 11157593 | Het expertisepotentieel van eerstegraads startende docenten  

 

 

18 

starters meebrengen, welke factoren bevorderend en belemmerd werken in het delen en welke 

factoren/ actoren de groei in docent-efficacy kunnen bevorderen dan wel belemmeren. De vier 

hoofdcategorieën bestaan uit de drie deelvragen en een categorie ‘Algemene gegevens’ zodat 

ook informatie over begeleidingssituatie op school en redenen waarom starters wel/niet in het 

onderwijs zouden in kaart gebracht konden worden. Vervolgens is het codeerschema 

toegepast op 15% van de interviewdata om de ontwikkelde (sub)codes te toetsen. Het schema 

is daarna nog aangepast om het vervolgens op de rest van de data toe te passen (Creswell, 

2012). In het totaal zijn de data geanalyseerd met behulp van 15 codes en 55 sub-codes (zie 

Bijlage 4). Dit heeft geresulteerd in 431 tekstfragmenten. Voorbeelden van tekstfragmenten 

zijn te vinden in de resultatensectie. Een overzicht van frequentie per subcode is gegenereerd 

als eerste aanzet om op zoek te gaan naar gemeenschappelijkheden in de data (zie Bijlage 5). 

 In de derde stap is van alle individuele respondenten een descriptieve matrix gemaakt 

waarin per sub-code de kern uit de tekstfragmenten is beschreven om gerichter tot een 

antwoord op de onderzoeksvragen te komen (Miles & Huberman, 1994). In de laatste stap is 

per matrix een within-case analyse toegepast waarbij gezocht is naar belangrijke thema’s die 

uit de geselecteerde data naar voren kwamen. Daarna is een cross-case analyse toegepast 

tussen starters, tussen starters en ‘leiders’ en tussen leiders onderling, om na te gaan of de 

gevonden thema’s door meerdere respondenten genoemd werd en om nieuwe 

gemeenschappelijke factoren te identificeren. De analyses zijn beschreven in de 

resultatensectie in het volgende hoofdstuk. 
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4. Resultaten 

4.1. Deelvraag 1  

 In deze paragraaf worden de resultaten weergeven op de eerste deelvraag In hoeverre 

en hoe worden startende docenten benaderd voor hun expertise?  

Tabel 2 laat zien dat, met een frequentie vanaf minimaal 1 x per maand starters 1 t/m 3 resp. 

door 4,7 en 2 collega’s worden benaderd voor expertise. De helft of meer van de inkomende 

relaties komen van medestarters en/of collega’s uit de eigen vakgroep. Bij 2 van de 3 starters 

is de expertisevrager ook een schoolleider. Opvallend is dat starters merendeel met een 

frequentie van ongeveer 1 x per maand benaderd worden voor expertise; er is dus weinig 

regelmaat. De collega’s die starters nagenoeg dagelijks benaderen voor expertise zijn 

vakgenoten waar nauw mee samengewerkt wordt. Starter 2, die twee jaar werkzaam is, heeft 

meer inkomende en meer wederzijdse relaties, dan starter 1 die één jaar werkzaam is. Figuur 

2 (zie ook Bijlage 6) laat zien dat het totale expertisenetwerk (inkomende én uitgaande 

relaties) van starter 2 ook groter is dan het netwerk van starter 1. Van starter 3 zijn niet alle 

gegevens bekend waardoor het netwerk niet compleet is.
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Tabel 2  

Achtergrondkenmerk starters, inkomende relaties, positie expertise vrager, frequentie en wederzijdse relaties. 

Starter 

Expertise uit 

eerder beroep 

Aantal 

inkomende 

relaties 

Expertise vragers 

Functies/ posities id school 
Frequentie Wederkerige relaties 

1  

(1 jr 

werkzaam) 

Ja, in Onderzoek 4 

Starter (zelfde vakgroep) Ong 1 xpm Nee 

Schoolopleider Ong 1 xpm Nee 

Sectievoorzitter Ong 1 xpm Nee 

Docent (zelfde vakgroep) Bijna dagelijks Ja 

2  

(2 jr 

werkzaam) 

Ja, in organisatie 

en projectwerk 
7 

Starter Ong. 1 x pm Nee 

Starter Ong. 1 x pw Ja 

Starter (zelfde vakgroep) Ong. 1 x pm Nee 

Schoolleider Ong. 1 x pm Ja 

Sectievoorzitter (zelfde vakgroep) Ong. 1 x pm Nee 

Sectievoorzitter (zelfde vakgroep) Nagenoeg dagelijks Ja 

Sectievoorzitter (zelfde vakgroep) Nagenoeg dagelijks Ja 

3*  

(3 jr 

werkzaam) 

Ja, in ICT sector 

2 

Schoolleider Ong 1 x pm 

Geen 
Docent (zelfde vakgroep) Nagenoeg dagelijks 
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  (a)  

(b)     

(c)     

Figuur 2. Persoonlijke expertisenetwerken van resp. starters 1, 2 en 3.  

Noot: De betreffende starter is omcirkeld met een notitie van eerder opgedane expertise. Pijlen naar de starter toe 

zijn inkomende relaties, pijlen vanuit de starter zijn uitgaande relaties. Nodes zijn weergegeven door middel van 

vorm - collega’s uit dezelfde vakgroep hebben een driehoekje - en kleur: mede starters: roze; schoolleiding: licht 

groen; sectievoorzitter: donkergroen; schoolopleider: lichtblauw; docentcoach: donkerblauw; mentor: rood; 

commissielid/coördinator: mosgroen; decaan: wit; docent-onderzoeker: grijs). Een node met een zwarte kleur 

heeft niet meegedaan aan het vragenlijstonderzoek. 
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 Expertise vanuit de opleiding. Figuur 3 laat een overzicht zien van de type expertise 

waar starters voor benaderd zijn. Over het algemeen worden starters benaderd voor hun 

actuele vakinhoudelijke en vakdidactische kennis die ze vanuit de lerarenopleiding mee de 

school innemen. Schoolleiders benaderen starters voor input op voorgenomen besluitvorming 

of voor hun ‘frisse blik’ op onderwijskundige vraagstukken zoals klassenindelingen, 

samenvoegen klassen of visie op nieuwe onderwijsconcepten. Van de drie starters zijn twee 

gevraagd om taken op te pakken, die passen bij expertise die is opgedaan in een eerder beroep 

(zie Tabel 3), zoals het analyseren van data in een vakoverstijgende ontwikkelgroep en het 

meedenken in een schoolbrede ontwikkelgroep. Voor de andere starter geldt dat de expertise 

vanuit een eerder beroep vooral binnen de sectie bevraagd wordt.  

 

 

Figuur 3. Type expertise waar starters voor zijn benaderd.  

 

 Hoe worden starters benaderd: Starters worden op een directe en een indirecte 

manier benaderd om hun expertise te delen. Individuele collega’s of leiding kunnen de staters 

expliciet benaderen voor hun expertise met een vraag om kennis, advies of om iets bij te 

dragen. Daarnaast zijn de starters ook lid van een sectie, een team en nemen deel aan 

ontwikkelgroepen waar aan iedere docent, zo ook de starter, uitgenodigd wordt om de eigen 

expertise in te zetten. Er wordt een grote mate van proactiviteit van de starter verwacht om de 

eigen expertise zichtbaar te maken en om deze in te zetten. Uit de interviews is af te leiden dat 

starters op verschillende niveaus’ van professionele netwerken benaderd worden voor hun 

expertise dan wel gevraagd worden om hun expertise kenbaar te maken aan anderen: 

sectieniveau, vakgroep, het team, schoolniveau of in externe organisatie (zie Figuur 4).  
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Figuur 4. Vijf niveaus van professionele netwerken waarin starters benaderd (kunnen) worden 

of gevraagd worden hun expertise kenbaar te maken met concrete voorbeelden benoemd door 

respondenten. 

 

 Het betrokken zijn op meerdere niveaus’, zoals het participeren in een vakoverstijgend 

Docent Ontwikkel Team (DOT), mee doen en ontwikkelen op school activiteitendagen, of een 

workshop verzorgen op een studiedag, biedt mogelijkheden om de eigen expertise in te zetten 

en om nieuwe contacten buiten de eigen sectie op te doen. “Na het verzorgen van een 

workshop over mijn onderzoek op een studiedag waren er collega’s die er meer van wilde 

weten”, aldus een starter. Met name deelname aan een DOT, waarbij starters en niet-starters 

samen werken en samen ontwikkelen, biedt mogelijkheden om de eigen expertise in te zetten. 

De twee starters die in een ontwikkelgroep hebben gezeten zeggen hierover: “Ik vind het 

belangrijk als starter om mee te doen aan een vakoverstijgende werkgroep om meer mensen 

te leren kennen. Het was nu een must maar toch goed voor het netwerk. Ik werd gevraagd 

data te analyseren omdat ik al veel onderzoekservaring had”. En, “In mijn tweede jaar ben ik 

gevraagd om naast een vakoverstijgende werkgroep ook in een school ontwikkelgroep deel te 

School

Team

Vakgroep

Sectie

• Betrekken bij externe vakorganisatie

• Docent OntwikkelTeams (DOT) zoals werkgroep ‘financiën’, 

werkgroep nieuw schoolplan.

• Presentatie onderzoek/project op team overstijgende 

studiedagen

• Ludieke presentatie van nieuwe starter op eerste plenaire aan 

het begin van het jaar.

• Een poster met een overzicht van het onderzoek dat starters op 

de opleiding hebben gedaan wordt ingelijst opgehangen naast 

de docentenkamer.

• Meewerken aan activiteitendagen.

• Individuele starters benaderen voor taken als social media 

beheren.

• Lunches met schoolleiding.

• Input voor besluitvorming 

• ‘Frisse blik’ op onderwijskundige vraagstukken.

• Stimuleren dat starters bij elkaar op lesbezoek gaan waardoor 

expertise zichtbaar wordt.

• Thema bijeenkomsten zoals ‘Ontwikkelen nieuw schoolplan’.

• Docent Ontwikkel Teams (DOT) zoals vakoverstijgende 

ontwikkelgroep (Bèta/alfa/gamma)

• In sectieoverleg meedenken over leerlijn, toetsing.

• Benaderd worden voor up to date vakinhoudelijke en 

didactische kennis en vaardigheden.

Extern



Natasja Maas | 11157593 | Het expertisepotentieel van eerstegraads startende docenten  

 

 

24 

nemen en mee te denken over ‘financiën’. Daar was ik wel trots op. Het heeft mij veel nieuwe 

contacten opgeleverd en ik kon ook echt iets betekenen”.  

 Respondenten benoemen dat er nog veel kansen liggen om kennisdeling tussen 

collega’s te bevorderen. Expertise die zichtbaar wordt in de verschillende professionele 

netwerken, vaksectie, teams, vakoverstijgende ontwikkelgroepen, blijft nog te vaak bij de 

groepsleden waardoor deze niet zichtbaar wordt voor nieuwe collega’s van bijvoorbeeld 

andere vakken en andere afdelingen binnen de school. Een andere kanttekening die genoemd 

is, is dat binnen samenwerkingsstructuren op sectie en teamniveau nog weinig sprake is van 

echte gelijkwaardige samenwerking tussen starters en meer ervaren collega’s. De interacties 

met starters liggen met name in de begeleidingssfeer dan in het gelijkwaardig uitwisselen van 

kennis en vaardigheden. Voor starters lijkt het daarnaast op toeval te berusten of ze in een 

sectie komen waar een cultuur van kennisdeling is en of de sectievoorzitter en collega’s open 

staan voor de nieuwe input van de starter. Er wordt dan ook van de starter verwacht dat z/hij 

proactief is in het kenbaar en zichtbaar maken van de eigen expertise. Er wordt een grote rol 

aan de teamleider toegedicht om het benutten van de expertise van o.a. starters te bevorderen.  

   

4.2. Deelvraag 2 

 In deze paragraaf worden de resultaten weergeven op de tweede deelvraag: Op welke 

manier speelt leiderschap een rol in het delen van expertise van starters? 

In het theoretisch kader is leiderschap benaderd vanuit een gedeeld perspectief: zowel 

schoolleiding als teacher leaders kunnen een rol spelen in het bevorderen van het delen van 

expertise van starters. Het overzicht in Figuur 5 laat zien dat leiderschap een rol speelt bij het 

bevorderen van een positieve en verbindende schoolcultuur om het delen van expertise 

tussen docenten te bevorderen. Er zijn hierbij vier factoren van belang: 1) het open staan voor 

nieuwe input stimuleren in de schoolorganisatie, 2) gedeelde verantwoordelijkheid 

bevorderen 3) het aannemen van een makelaarsrol en 4) individuele ondersteuning en het 

accentueren van successen en krachten van starters.  
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Figuur 5. Factoren die volgens respondenten van belang zijn voor het vormgeven van een 

positieve en verbindende schoolcultuur nodig om expertise delen te bevorderen.  

 

 De schoolleiding zorgt voor structuren in de organisatie die het delen van kennis en 

expertise bevorderen zoals, (verplichte) deelname aan DOT’s, studiedagen waarop o.a. 

starters hun onderzoek of project kunnen presenteren, schoolgroep of intervisie 

bijeenkomsten en lunches met schoolleiding gericht op het krijgen van input van starters. Dit 

bevordert een cultuur van kennisdeling en open staan voor nieuwe input.  

 Wat betreft gedeelde verantwoordelijkheid voor schooldoelen geven de drie starters 

aan dat er veel mogelijkheden zijn om mee te denken over besluitvorming in de school: “we 

worden gevraagd door de schoolleiding om mee te denken over het toekomstige schoolplan en 

dat voelt als gelijkwaardig.” En, “ik heb de mogelijkheid gekregen om mee te denken over de 

financiën van de school en dat laat zien dat de school niet hiërarchisch is en open staat.” De 

gedeelde verantwoordelijkheid op de caseschool gaat uit van zoveel mogelijk bottom-up 

ontwikkelen waarbij het doel is dat docenten samenwerken en samen ontwikkelen; starters 

maken hier deel vanuit. Echter het is meer iets dat uitgedragen wordt volgens de leiding dan 

dat er iets voor georganiseerd wordt. Ook naar starters toe wordt gecommuniceerd: “als je 

hier aangenomen wordt gaan we ervan uit dat je inhoud hebt. We verwachten daarmee dus 

ook dat ze zelf iets gaan inbrengen en hier zijn veel mogelijkheden voor.” 

 Een derde factor is het innemen van een makelaarsrol door leiders met het doel 

starters te verbinden aan nieuwe collega’s om expertise delen te bevorderen. Figuur 6 (zie 

Bijlage 7 voor een grotere weergave) laat de netwerken van twee leden van de schoolleiding 

zien en van 2 teacher leaders.  
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(a)  (b)  

(c) (d)  

Figuur 6. Expertisenetwerken van resp. (a) schoolopleider, (b) docentcoach, (c) schoolleider I, (d) schoolleider II. 

Noot: De betreffende ego is omcirkeld. Pijlen naar de ego toe zijn inkomende relaties, pijlen vanuit de ego zijn 

uitgaande relaties. Nodes zijn weergegeven door middel van vorm - collega’s uit dezelfde vakgroep hebben een 

driehoekje - en kleur: mede starters: roze; schoolleiding: licht groen; sectievoorzitter: donkergroen; 

schoolopleider: lichtblauw; docentcoach: donkerblauw; mentor: rood; commissielid/coördinator: mosgroen; 

decaan: wit; docent-onderzoeker: grijs). Een node met een zwarte kleur heeft niet meegedaan aan het 

vragenlijstonderzoek. 

 

 De visualisaties laten zien dat de expertisenetwerken aanzienlijk groter zijn dan die 

van de starters. Er zijn meer lijntjes met collega’s buiten de eigen vakgroep en in de 

netwerken zijn vrijwel alle leden van de schoolleiding en veel sectievoorzitters aanwezig. Dit 

biedt veel mogelijkheden om de expertise van starters zichtbaar te maken aan anderen binnen 

de school en daarmee het netwerk van de starter te vergroten. Volgens de respondenten ligt de 

makelaarsrol vooral bij de teamleider. “Die weet wat iedereen zou moeten weten, en wat 

iemand kan.” De teamleiders voeren gesprekken met starters, zien hoe iemand functioneert in 

het team en kunnen daarmee sturen op het inzetten van de expertises. “Ik ben heel veel bezig 

met ideeën van anderen, of ze nou jarenlang al op school zijn of niet, om die kracht bij te 

zetten door ze te verspreiden in de school en in het MT. Of door in de docentenkamer 

successen van collega’s te benoemen zodat anderen het dan weer gemakkelijk kunnen 

oppikken,” aldus de teamleider. Een ontwikkelpunt is dat de teambijeenkomsten veel meer 

benut kunnen worden om gericht expertise te delen. Bij elkaar op lesbezoek, samen 

voorbereiden en ontwikkelen kan meer gestimuleerd worden volgens de respondenten. Er is 
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daarnaast ook een behoefte om tussen verschillende teams expertise uit te wisselen. De factor 

‘tijd’ wordt als belemmering genoemd.  

 De schoolopleider en de docentcoach, in dit onderzoek benaderd als teacher leaders, 

krijgen door lesbezoeken en coaching inzicht in de expertise van een starter en soms wordt dit 

doorgespeeld aan de schoolleiding: “dat komt dan weer terug tijdens studiedagen waarbij de 

starters hun expertise in hebben kunnen zetten.” Deze makelaarsrol wordt echter vooral 

‘random’ benut en over het algemeen ten behoeve van de eigen sectie. “Wanneer een 

bepaalde expertise bij een starter zichtbaar wordt, zoals ICT-vaardigheden of 

onderzoekvaardigheden, wordt dit eigenlijk vooral doorgegeven aan collega’s binnen de 

eigen sectie”.  

 Tot slot draagt aandacht en ruimte voor individuele ondersteuning met een focus op 

succes en kwaliteiten bij aan de veiligheid die starters voelen om expertise te gaan delen. 

Starters geven aan dat het belangrijk is dat er vertrouwen geuit wordt in hun kunnen en er 

opvang is wanneer nodig. Dit bevordert de proactiviteit die vanuit de schoolleiding gevraagd 

wordt. In gesprekken met leiding wordt actief aandacht besteed waar iemands kwaliteiten 

liggen en hoe deze verder doorontwikkeld kan worden: “We proberen, als mensen ergens 

enthousiast voor zijn, daar ook iets mee te doen. Omdat als mensen doen waar ze goed in zijn 

ze een positieve ervaring krijgen,” aldus een schoolleider. Vooral teacher leaders benoemen 

dat er ook een zorg is om de starter te behoeden voor overladenheid in de eerste jaren. 

  

Voorafgaand en ten tijden van het onderzoek stond de caseschool in het teken van 

reorganisaties, bezuinigingen en veel wisselingen in de leiding. De respondenten geven aan 

dat een goed begeleidingssysteem waarbij oog is voor expertise, kwetsbaar wordt als het 

rommelt in de organisatie en directie. 

 

4.3. Deelvraag 3  

 In deze paragraaf worden de resultaten weergeven op de derde deelvraag: In hoeverre 

heeft het kunnen delen van de eigen expertise een positief gevolg op docent-efficacy? 

Aan respondenten is enerzijds gevraagd welke factoren bevorderend werken voor docent-

efficacy en anderzijds welke factoren belemmerend zijn. Figuur 7 laat zien dat er volgens de 

respondenten met name 4 factoren van belang zijn voor groei in docent-efficacy van starters: 

1) het werken in een schoolcultuur gericht op positieve feedback, 2) het krijgen van sociale 

erkenning in de rol als professionele docent, 3) het regelmatig kunnen ervaren van succes en 

4) het gevoel deel te zijn van de schoolgemeenschap. Omdat de vier factoren onderling 
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nauw verbonden zijn, worden deze geïntegreerd uitgewerkt met een focus op twee 

hoofdfactoren: schoolcultuur gericht op positieve feedback en erkenning van de starter als 

professioneel docent. In de resultaat beschrijvingen worden ook de belemmeringen op 

docent-efficacy (Figuur 8) meegenomen. 

 

 

Figuur 7. Factoren die volgens respondenten bijdragen aan docent-efficacy.  

 

 

Figuur 8. Factoren die volgens respondenten belemmerend werken op docent-efficacy. 

    

 Positieve feedback als onderdeel van de schoolcultuur. Op de caseschool wordt 

gewerkt met de methode Positive Behavioral Support om positief gedrag en leeruitkomsten 

van leerlingen te bevorderen. Deze methode is deel geworden van de schoolcultuur en is van 
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invloed hoe collega’s met elkaar omgaan en hoe starters benaderd worden. “In de interactie 

met mijn collega’s en de leiding merk ik dat ik serieus genomen word. Ik heb altijd heel erg 

het gevoel gehad dat ik gewaardeerd werd en ertoe deed; dat is wel heel prettig en fijn.” De 

school zet erg in op dat starters naar collega’s toekunnen als ze onzeker zijn, vragen hebben 

of feedback willen zodat dit opgepakt kan worden op een manier die ze zekerheid geeft zoals 

het altijd benoemen van successen: “Positieve feedback, een ander perspectief van je 

begeleiders is cruciaal om een minder kritische blik op jezelf als starter te ontwikkelen. Dit 

gaat gelijk op met meer zekerheid als docent.” En, “Positieve feedback van leerlingen en 

begeleiders is denk ik wel dat wat mij drijft. Heb ook weleens gedacht dat wanneer ik dat niet 

meer heb ik niet meer voor de klas zou willen staan. Want ik vind docent zijn belangrijk als in, 

er moeten docenten zijn. Maar ja waar haal je je geluk vandaan wanneer je niets terugkrijgt 

van iemand?” Goede coaching, begeleiders die altijd benaderbaar zijn, veel complimenten en 

constructieve positieve feedback zijn belangrijk om het zelfvertrouwen te bevorderen volgens 

respondenten en bevorderen een veilige omgeving om expertise te delen. Het erkennen van de 

starter in haar/zijn kunnen is hierbij cruciaal.  

 Het krijgen van sociale erkenning in de rol als professionele docent zorgt voor een 

succeservaring en draagt daarmee bij aan de motivatie en groei in docent-efficacy: “Het heeft 

mij een enorme boost gegeven dat je voor dit soort belangrijke dingen (meedenken in school 

ontwikkelgroep) wordt gevraagd na pas twee jaar werken. Het voelt heel erg als waardering 

dat ik een bijdrage kan leveren.” En, “Als mijn teamleider mij benaderd voor advies..ja dat 

werk wel motiverend. Voelt toch wel als een succesje”. Het geven van erkenning uit zich in 

het serieus nemen van de bijdrage van starters en het uitspreken van vertrouwen door 

collega’s en leiding: “Als je gehoord en gezien wordt in de vaardigheden en kennis die je 

meeneemt en er wordt iets mee gedaan dan zal het zelfvertrouwen groeien, ” aldus een 

teacher leader. En, “Te horen krijgen dat een ander blij is met jouw input en horen wat hij er 

mee heeft gedaan, geeft je meer zekerheid en vertrouwen voor een volgende keer,” benoemt 

een starter. Tabel 4 laat zien dat de expertise van starters van invloed is op het denken en 

handelen van collega’s die hen het meest frequent benaderen. Dit zijn vooral collega’s uit de 

eigen sectie. Het is niet duidelijk of deze collega’s de expertise van de starters kenbaar maken 

(makelaarsrol) aan collega’s buiten de sectie en vakgroep. De gegevens uit tabel 3 zijn tijdens 

de interviews aan starters voorgelegd. Starters geven aan dat het krijgen van erkenning van 

een collega voor de ingebrachte expertise bijdraagt aan een succeservaring.  
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Tabel 3  

Achtergrondkenmerk starters, positie expertise vrager, frequentie en mate van invloed. 

 

 Het erkend worden in hun rol als professional en iets kunnen betekenen voor het vak 

of de school, draagt daarnaast bij aan het gevoel deel te zijn van de schoolgemeenschap, wat 

bevorderend is voor het zelfvertrouwen: “Je bent naast het lesgeven ook deel van de school en 

het is belangrijk gehoord te worden en te voelen dat je een bijdrage levert. Deel zijn van de 

organisatie is heel belangrijk voor jezelf.” Een andere starter zegt: “als je je thuis voelt en 

Starter 
Expertise vragers 

Functies/ posities id school 
Frequentie Invloed 

1  

(1 jr 

werkzaam) 

Starter (zelfde vakgroep) Ong 1 xpm   Geen 

Schoolopleider Ong 1 xpm   
Nauwelijks 

invloed 

Sectievoorzitter Ong 1 xpm   Geen 

Docent (zelfde vakgroep) Bijna dagelijks 
In hoge mate van 

invloed 

2  

(2 jr 

werkzaam) 

Starter Ong. 1 x pm Geen 

Starter Ong. 1 x pw 
In zeer hoge mate 

van invloed 

Starter (zelfde vakgroep) Ong. 1 x pm 
In redelijke mate 

van invloed 

Schoolleider  Ong. 1 x pm 
In redelijke mate 

van invloed 

Sectievoorzitter (zelfde 

vakgroep) 
Ong. 1 x pm Geen 

Sectievoorzitter (zelfde 

vakgroep) 
Nagenoeg dagelijks 

In zeer hoge mate 

van invloed 

Sectievoorzitter (zelfde 

vakgroep) 
Nagenoeg dagelijks 

In redelijke mate 

van invloed 

3*  

(3 jr 

werkzaam) 

Schoolleider Ong 1 x pm 
In redelijke mate 

van invloed 

Docent (zelfde vakgroep) Nagenoeg dagelijks 
In redelijke mate 

van invloed 
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gewaardeerd wordt, zit je beter in je vel en voer je je werk beter uit. Het heeft te maken met 

het thuis voelen en met goede relaties met collega’s.”  

 Wanneer starters ervaren niet serieus genomen te worden door leiding of senior 

collega’s, werkt dit belemmerend op hun zelfvertrouwen. Echter, op de vraag of het niet 

benaderd worden voor expertise belemmerend werkt op het zelfvertrouwen geven starters aan 

dit nauwelijks zo te ervaren. Het krijgen van erkenning en vertrouwen in hun kunnen wordt 

dus anders ervaren dan het expliciet gezien worden in hun expertise en hiervoor benaderd 

worden.  

 Uit de interviews kwam verder naar voren dat positieve contacten met collega’s, 

leiding, leerlingen en ouders door starters gezien wordt als de belangrijkste reden om te willen 

blijven in het onderwijs. Het kunnen groeien in het beroep en iets kunnen betekenen voor de 

school waar waardering voor geuit wordt, is een tweede reden waarom starters zouden willen 

blijven in het beroep.  
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5. Conclusie en Discussie 

 De focus van dit scriptieonderzoek was om na te gaan hoe het delen van expertise 

door startende docenten aan collega’s en leiding bijdraagt aan hun docent-efficacy. Daarbij 

is specifiek gekeken naar de rol die leiderschap speelt in het bevorderen van het delen van 

expertise. Een sociaal netwerkbenadering gecombineerd met semigestructureerd diepte-

interviews is gebruikt om drie deelvragen te onderzoeken: 

1. In hoeverre en hoe worden startende docenten benaderd voor hun expertise? 

2. Op welke manier speelt leiderschap een rol in het delen van expertise? 

3. In hoeverre heeft het kunnen delen van de eigen expertise een positieve invloed op 

docent-efficacy? 

 De resultaten laten een aantal belangrijke bevindingen zien en deze worden in 

paragraaf 5.1. per deelvraag besproken en bediscussieerd. In paragraaf 5.2 wordt ingegaan op 

de beperkingen van dit onderzoek en worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. 

Het hoofdstuk wordt afgesloten met implicaties voor de praktijk (5.3). 

 

5.1. Antwoord op de onderzoeksvraag 

 Uit onderzoek is reeds bekend dat positieve relaties van invloed zijn op het 

zelfverstaan – onderdeel docent-efficacy - van starters (Ooghe et al., 2016). Ook weten we uit 

onderzoek dat het belangrijk is om starters kansen te bieden iets bij te kunnen dragen aan de 

schoolorganisatie (Ulvik & Langøren, 2012). Dit scriptieonderzoek voegt hieraan toe dat 

professionele relaties waarbij starters benaderd worden voor hun expertise, bijdraagt aan een 

gevoel van succes, een gevoel deel te zijn van de schoolgemeenschap en daarmee aan hun 

docent-efficacy. Meer specifiek wordt deze conclusie per deelvraag besproken en 

bediscussieerd. 

 

De mate waarin starters benaderd worden.  

Ten aanzien van de eerste onderzoeksvraag - In hoeverre en hoe worden startende docenten 

benaderd voor hun expertise? – kan geconcludeerd worden dat het vooral medestarters en 

sectiegenoten zijn die de starters het meest frequent benaderen voor hun actuele 

wetenschappelijke en vakdidactische expertise. Naast dat starters direct benaderd worden 

voor hun expertise zijn zij ook deel van verschillende professionele netwerken in de school 

zoals sectie, vakgroep, team en school ontwikkelgroepen waar zij – soms gevraagd - hun 

expertise kunnen inzetten. Kennisdeling tussen secties, teams en afdelingen kan nog meer 
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bevorderd worden. Deelname aan docent ontwikkelteams zorgt voor een groter 

expertisenetwerk van een starter en meer inkomende en wederzijdse relaties. Het blijkt 

daarnaast sterk afhankelijk van de cultuur in de sectie of collega’s open staan voor de 

expertise van de starter. Respondenten benoemen het belang van een proactieve houding van 

starters in het zichtbaar maken van hun expertise. Daarnaast wordt een grote rol toegedicht 

aan de teamleider als katalysator voor kwaliteitsverbetering door het delen van kennis en 

expertise van o.a. starters te bevorderen in secties en teams. 

 In lijn met het onderzoek van Ulvik en Langøren (2012) worden starters vooral erkend 

en benaderd voor hun actuele wetenschappelijke kennis, nieuwe didactische vaardigheden en 

hun frisse blik op het onderwijs. Onderzoek van Moolenaar et al. (2014) en Kearny (2015) 

bevestigen de bevindingen dat ontwikkelgroepen waar starters en ervaren docenten 

samenwerken en ontwikkelen, kansen bieden voor starters om hun expertise te delen. Hoe 

groter het expertisenetwerk, des te meer kansen om een verdiepende bijdrage te kunnen 

leveren aan onderwijsontwikkeling, met een groter gevoel van docent-efficacy als gevolg 

(Kelchtermans & Ballet, 2002; Ooghe et al., 2016).  Belangrijk is wel dat uitkomsten gedeeld 

en opgepakt worden in de school. Dit zorgt voor zichtbaarheid van ieders expertise maar 

draagt vooral bij aan de ontwikkeling van de professionele netwerken (Johnson et al., 2014) 

en daarmee aan de verdere professionalisering van starters (Avalos, 2011; Borgatti & Cross, 

2003; Vescio et al., 2008).  

 Echter, uit de conclusies kwam ook naar voren dat het op toeval kan berusten of een 

sectie open staat voor de expertise van de starter. Dit kan verklaard worden doordat op veel 

scholen docenten gewend zijn geraakt aan het autonoom en geïsoleerd voor de klas staan 

waardoor interactie en het leren van en met elkaar bemoeilijkt wordt (Runhaar & Sanders, 

2016). Daarnaast kan een sectie ook gezien worden als een plek waar macht uitgeoefend 

wordt door zijn leden om de eigen belangen te behartigen (Kelchtermans & Ballet, 2002). Het 

delen van kennis en expertise kan dan je ‘machtspositie’ mogelijk tenietdoen (Runhaar & 

Sanders, 2016). Het onderzoek van Waes (2017) laat zien dat een klein expertisenetwerk ook 

het gevolg kan zijn van beperkte tijd voor interacties met anderen of vanwege een bewuste 

keuze van de starter zelf. Waes (2017) benoemt dat de kans bestaat dat een starter hierdoor 

geïsoleerd kan komen te staan en te weinig input van collega’s krijgt, met beperkte groei in 

ontwikkeling als gevolg.  
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De ondersteunende rol van leiderschap. 

Ten aanzien van de tweede onderzoeksvraag - Op welke manier speelt leiderschap een rol in 

het delen van expertise? - kan geconcludeerd worden dat schoolleiding en teacher leaders een 

belangrijke rol spelen in het bevorderen van het delen van expertise door het creëren van een 

positieve en verbindende schoolcultuur waarin constructieve feedback, het benoemen van 

successen en een actieve makelaarsrol van belang zijn. Georganiseerde en gefaciliteerde 

bijeenkomsten gericht op kennisdeling dragen bij aan meer professionele interacties voor 

starters met kansen om expertise te delen en genereert bovendien mogelijkheden om 

successen van starters te benoemen. Het bevorderen van bottom-up participatie door leiding 

waarbij starters mee kunnen denken in diverse professionele netwerken en daardoor een 

medeverantwoordelijkheid ervaren voor het werken aan de schooldoelen, brengt een gevoel 

van gelijkwaardigheid en vertrouwen in hun kunnen met zich mee. Er liggen nog kansen voor 

de schoolleiding om de continuïteit van professionele relaties, waarin structureel samen 

geleerd en gewerkt wordt, te borgen. De teamleider speelt een belangrijke rol in het faciliteren 

van dit proces en in het verbinden van starters met andere collega’s. Ook de 

teambijeenkomsten kunnen meer benut worden om onderling expertise te delen. De rol voor 

teacher leaders, zoals schoolleider en docentcoach, in het verbinden van starters met andere 

collega’s binnen de school, wordt nu vooral ‘random’ en binnen de eigen sectie benut. 

Teacher leaders ervaren daarnaast een dilemma bij het bevorderen van de expertise van 

starters omdat zij hen niet willen overladen in hun eerste jaren. De continuïteit van samen 

werken en leren lijkt nu met name kwetsbaar vanwege bezuinigingen en reorganisaties op de 

caseschool. 

 Eerder onderzoek bevestigt dat indien schoolleiding kennisdeling in professionele 

netwerken structureert en faciliteert dit de beste kans biedt om de aanwezige expertise te 

benutten zodat dit ten goede kan komen aan persoonlijke, - en organisatiedoelen (Nahapiet & 

Ghoshal, 1998; Ulvik & Langøren, 2012). Op de caseschool kan de lijn met tussen teamleider 

en sectievoorzitter nog versterkt worden als het gaat om het zorgdragen voor een goede 

opvang, begeleiding en het bevorderen van het delen van expertise van starters in de vaksectie. 

Etteger et al. (2013) benoemt dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de sectie, -en 

vakgroep voorzitter in het bewaken van het proces van samenwerking en het toebedelen van 

verantwoordelijkheden passend bij ieders kwaliteiten. Bolk en Raaijmakers (2006) menen dat 

de schoolleiding een belangrijke rol vervult bij het coördineren en afstemmen van deze taken. 

Om de continuïteit van professionele relaties te borgen bieden ideeën van starters en de 

literatuur suggesties: samen lessen voorbereiden, bij elkaar observeren en samen nabespreken. 
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Peer-coaching en gezamenlijke reflectie biedt bovendien meer mogelijkheden om teacher 

leadership in een school te ontwikkelen (Little, 2002).  

 In dit scriptieonderzoek is een teacher leadership rol toegedicht aan de schoolopleider 

en docentcoach omdat zij een centrale rol innemen in de ego-netwerken van de starters. In lijn 

met eerder onderzoek hebben deze ‘teacher leaders’ grotere expertisenetwerken en daarmee 

meer toegang tot diverse informatiebronnen in de school wat hen de mogelijkheid biedt een 

makelaarsrol in te nemen om professionele relaties tussen starters en collega’s te bevorderen 

(Atteberry & Bryk, 2010; Coburn & Russell, 2008; Muijs & Harris, 2003; Waes, 2017). 

Echter, de resultaten laten zien dat deze makelaarsrol ‘random’ en beperkt benut wordt. 

Mogelijk doordat de docentcoach en de schoolopleider niet in overleg met de schoolleiding 

bewust gekozen hebben voor een teacher leadership rol. Volgens de literatuur is het wel van 

belang dat docenten betrokken worden in het besluit om een teacher leadership rol op zich te 

nemen en vervolgens het gevoel moeten hebben hierin ondersteund te worden door de directie 

(Muijs & Harris, 2003). Daarnaast moet er tijd gecreëerd worden voor teacher leaders om, 

onder andere met starters, het gesprek aan te gaan over bijvoorbeeld het curriculum, om 

schoolbrede plannen te ontwikkelen, studiegroepen te leiden en om met andere scholen en 

hogere onderwijsinstellingen samen te werken (Muijs & Harris, 2003).  

 

De relatie tussen expertise delen en docent-efficacy  

Tot slot kunnen we voor de derde onderzoeksvraag - In hoeverre heeft het kunnen delen van 

de eigen expertise een positief gevolg op docent-efficacy? - concluderen dat het gezien en 

erkend worden in het kunnen bijdragen aan de sectie, het team of de school, een 

succeservaring oplevert en daarmee een positief gevolg heeft op docent-efficacy. De basis 

voor het bevorderen van docent-efficacy is een schoolcultuur waarin positieve feedback en 

het benoemen van successen door leiding, teacher leaders en met name vakcollega’s centraal 

staat. Starters ervaren het als waardering en erkenning in hun rol als professional als ze 

gevraagd worden voor hun input of gevraagd worden voor taken die passen bij hun expertise. 

Bovendien draagt dit bij aan het gevoel deel te zijn van de schoolgemeenschap met positief 

gevolg voor docent-efficacy. Echter, het niet benaderd worden voor hun expertise werkt 

volgens starters nauwelijks belemmerend op hun vertrouwen in eigen kunnen. Het krijgen van 

erkenning en vertrouwen in hun kunnen wordt dus anders ervaren dan het expliciet gezien 

worden in de eigen expertise en hiervoor benaderd worden.  

 De resultaten zijn overeenkomstig met onderzoek van Bandura (1997) waarin wordt 

benadrukt dat een positieve verandering in docent-efficacy tot stand kan komen door het 
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opdoen van succeservaringen (delen expertise) en deze toe te schrijven aan de starter, door 

constructieve feedback van senior collega’s waarbij de nadruk wordt gelegd op kwaliteiten 

van de starter en door het opdoen van succesvolle voorbeelden van seniordocenten door 

samen te werken. Bandura (1997) benoemt ook dat de emotionele staat van de starter van 

invloed is op docent-efficacy zoals het ervaren van enthousiasme of spanning. Er is gekozen 

om deze factor niet mee te nemen in dit scriptieonderzoek vanwege de momentopname van de 

dataverzameling.  

 Onderzoek van Day en Gu (2007) en Kelchtermans (2017) bevestigen dat wanneer 

starters meer verantwoordlijkheden krijgen binnen de school en samenwerken met meer 

ervaren collega’s, zoals in docent ontwikkelteams, dit een krachtige en motiverende ervaring 

kan zijn die bijdraagt aan een gevoel van professionele waardering en daarmee aan docent-

efficacy. Het kunnen bijdragen aan de vakgroep, team of school leidt tot verbinding met de 

school en dit heeft, volgens dit scriptieonderzoek en de theorie, een positief effect op de 

docent-efficacy (Friedman, 2000). Interessant is dat onderzoek laat zien dat sommige starters 

ook beter met de ‘praxis shock’ om kunnen gaan als zij onderdeel zijn van een netwerk 

waarin kennis uitgewisseld wordt, waarin collega’s onderling feedback geven en waar samen 

nagedacht wordt over onderwijsontwikkeling (Frissen et al., 2016; Kearny, 2015).  

Chester en Beaudin (1996) benadrukken dat samenwerking ook kan leiden tot negatieve 

professionele relaties met nadelig effect voor docent-efficacy. Continue feedback en focus op 

succes zijn van belang om een positieve ontwikkeling in docent-efficacy vast te houden 

(Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy, & Hoy, 1998). Ook weinig of beperkte interacties met 

collega’s en schoolleiding kan van negatieve invloed zijn op docent-efficacy (Kelchtermans, 

2009; Pillen et al., 2013).   

 Een laatste kritische noot is dat starters aangeven dat het niet benaderd worden voor 

expertise nauwelijks als belemmerd voor hun docent-efficacy wordt ervaren. Het ervaren van 

erkenning en vertrouwen in hun kunnen wordt dus anders ervaren dan het expliciet benaderd 

worden op de eigen expertise. Het begrip expertise kan mogelijk verschillende zijn opgevat. 

In deze studie is expertise benaderd als ‘verschillende docenten zijn goed zijn in verschillende 

dingen op verschillende manieren’ (Eisner, 2002). Mogelijk hebben starters een bescheiden 

standpunt ingenomen als het om expertise gaat en het geïnterpreteerd als ‘een deskundigheid 

waar een uitgebreide ervaring aan voorafgegaan wordt’ (De Van Dale, 2018). Het is daarom 

van belang dat leiding en teacher leaders het gesprek aangaan met starters over hun expertise 

en hen te benaderen in de kwaliteiten die zij met zich meebrengen (Korthagen & Vasalos, 

2005). 
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 In dit onderzoek is getracht een antwoord te vinden op de hoofdvraag: Hoe draagt het 

delen van expertise door startende docenten met collega’s en leiding bij aan hun docent-

efficacy? Concluderend kunnen we stellen dat indien starters erkend worden in hun kunnen, 

door bijvoorbeeld ze expliciet te benaderen voor hun expertise of door starters te zien als 

volwaardige collega’s in de diverse professionele netwerken, dit bijdraagt aan een gevoel van 

waardering en succes en daarmee aan hun docent-efficacy. Schoolleiders en teacher leaders 

kunnen dit bevorderen de professionele netwerken gestructureerd te benutten voor 

kennisdeling, door het vormgeven van een verbindende en positieve schoolcultuur met een 

focus op kwaliteiten en successen en door een ondersteunende makelaarsrol. 

 

5.2. Beperkingen onderzoek en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

 Dit scriptieonderzoek biedt een nieuw perspectief om door middel van sociaal 

netwerktheorie de relatie te onderzoeken tussen het delen van expertise door starters en het 

effect op docent-efficacy. Inzichten uit het onderzoek kunnen bijdragen aan het oplossen van 

het vraagstuk over het grote verloop in het onderwijs. Uiteraard kent het onderzoek ook een 

aantal beperkingen.  

 Ten eerste is het van belang om de gegevens te interpreteren tegen de achtergrond dat 

van de 60 leden van de havo/vwo-bovenbouw afdeling er slechts 35 personen de survey heeft 

ingevuld met een beperkend effect op het mogelijk aantal inkomende relaties in de ego-

netwerken van de starters. Daarnaast werken sommige starters ook in de onderbouw. De 

collega’s in de onderbouw zijn niet meegenomen in dit onderzoek waardoor het 

expertisenetwerk een beperkte weergave van de werkelijkheid is. Bij vervolgonderzoek zou 

een whole-network benadering, waarbij de gehele school als eenheid van analyse wordt 

genomen, interessant zijn. 

 Ten tweede hebben er slechts drie starters meegedaan met het kwantitatieve én 

kwalitatieve onderzoek. Bij de interpretaties van de conclusies moet hier rekening mee 

gehouden worden. Een vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op een grotere groep 

starters waarbij tevens geselecteerd kan worden op het aantal jaar dat een starter lesgeeft. Dit 

kan inzicht geven in het verloop van de expertise netwerken van starters in de eerste jaren, 

welke factoren en actoren een rol spelen in de ontwikkeling van de netwerken en wat de 

relatie is met docent-efficacy. Een longitudinaal onderzoek waarbij gekeken wordt naar 

ontwikkeling van de expertisenetwerken en de ontwikkeling in docent-efficacy zou ook een 

interessante invalshoek zijn. 
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 Ten derde wordt docent-efficacy in wetenschappelijk onderzoek gemeten middels een 

gevalideerde vragenlijst onder een grote responsgroep. Omdat de responsgroep te klein was, 

is in dit scriptieonderzoek ervoor gekozen om, op basis van bestaande instrumentaria, data 

over docent-efficacy te verzamelen door middel van semigestructureerde diepte-interviews. 

Conclusies over de positieve relatie tussen het delen van expertise en docent-efficacy moeten 

daarom gezien worden als een indicatie. In vervolgonderzoek zou het interessant zijn om 

onder een grote groep starters docent-efficacy te meten via vragenlijst onderzoek. Daarnaast 

is het interessant om na te gaan of de relatie tussen expertise delen van starters en hun docent-

efficacy ook effect heeft op de collective teacher efficacy in een school.  

 Tot slot is er in dit scriptieonderzoek gekozen voor een good-practice caseschool. Om 

de validiteit van de resultaten te toetsen zou vervolgonderzoek zich kunnen richten op een 

diversiteit van scholen. 

 

5.3. Implicaties Voor de Praktijk 

 Om het verloop van goede starters die om ‘onnodige redenen,’ zoals te hoge werkdruk 

en te weinig positieve relaties met collega’s, het onderwijs willen verlaten (Kelchtermans, 

2017) tegen te gaan is het van belang om het probleem van verschillende kanten te benaderen. 

Uit de resultaten van dit scriptieonderzoek, die ondersteund worden door recent 

onderwijsonderzoek, blijkt dat een focus op succes en groei in docent-efficacy, waarbij 

starters gezien, erkend en benaderd worden voor hun expertise, een bijdrage kan leveren aan 

het willen blijven in het beroep (Corea, Martínez-Arbelaiz, & Aberasturi-Apraiz, 2015; 

Johnson et al., 2014; Kearney, 2015; Runhaar & Sanders, 2016; Ulvik & Langøren, 2012). 

 Ten eerste kunnen schoolleiders de diverse professionele netwerken binnen (en buiten) 

de school zoals sectie, vakgroep, team en team-overstijgende ontwikkelgroepen benutten om 

gestructureerd het delen van expertise van starters te faciliteren. De teamleider speelt een 

belangrijke rol om 1) kwaliteiten te achterhalen, 2) lijntjes met sectievoorzitters aan te halen 

om een cultuur van kennisdeling te bevorderen en 3) een actieve makelaarsrol aan te nemen 

om de expertisenetwerken van starters te vergoten. 

 Ten tweede kan teacher leadership een gedeeld en erkend concept worden in de 

school waarbij gestreefd wordt starters naar een dergelijke rol toe te laten groeien. De 

schoolleiding kan senior collega’s, met toegang tot diverse informatiebronnen en actief 

aanwezig in de netwerken van de starters, benaderen om een teacher leadership rol aan te 

nemen. Daarbij is het van belang dat er tijd gecreëerd wordt voor teacher leaders om samen 

met starters en ervaren docenten plannen te ontwikkelen, om het gesprek aan te gaan over 
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bijvoorbeeld het curriculum, om ontwikkelgroepen te leiden of om samenwerking met 

scholen, hogere onderwijsinstellingen en externe vakorganisaties te stimuleren.  

 Tot slot is het stimuleren van een positieve en verbindende schoolcultuur met een 

focus op constructieve feedback en successen van belang om het delen van expertise door 

starters en de verwachte proactiviteit te bevorderen.  
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Bijlage 1  

Digitale Sociaal Netwerk Vragenlijst 

 

Netwerk Studie 

Onderzoek naar het expertisenetwerk in de havo/vwo-bovenbouwafdeling. 

Beste collega, 

 

Wat fijn dat u mee wilt werken aan deze Netwerk Studie! 

  

Met deze vragenlijst willen we meer zicht krijgen hoe expertise onderling gedeeld wordt op 

scholen; het expertisenetwerk. De resultaten zijn voor ons onderzoek van belang maar geven 

straks ook uw eigen team of bovenbouwafdeling nieuwe ideeën om samen te werken en van 

elkaar te leren. 

  

Deelname is vrijwillig. Het is wel van groot belang bij dit type onderzoek dat er een minimum 

respons is van 85% om de resultaten goed te kunnen interpreteren. We hopen daarom op uw 

vertrouwen en medewerking om de vragenlijst volledig in te vullen. 

  

De vragenlijst bestaat uit twee delen: 

Deel A: Algemene informatie 

Deel B: Netwerkvragen 

 

Zoek een rustig plekje om de vragenlijst (zonder overleg met collega’s) in te vullen en neem 

even de tijd om over de vragen na te denken. De link naar de vragenlijst is gepersonaliseerd 

(alleen u kunt reageren op deze link) en de vragenlijst moet op éénzelfde computer 

ingevuld worden. U kan tussentijds de vragenlijst opslaan en later verder gaan.  

  

Voordat u begint met de vragenlijst wil ik u vragen de toestemmingsverklaring op de 

volgende pagina te lezen en aan te geven of u instemt met deelname aan dit onderzoek.  

 

Ik weet dat u het hartstikke druk heeft en ik waardeer uw deelname zeer! 

 

Alvast veel dank voor uw bijdrage! 

 

Natasja Maas, Student Master Onderwijskunde & Lerarenopleider UvA.  

Dit onderzoek wordt begeleid door: Prof. dr. F.P. Geijsel en Dr. V. März. 

1 / 6   17% 
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Toestemmingsverklaring 

Onder aan deze pagina kunt u aangeven of u instemt met het vrijwillig invullen van deze 

vragenlijst en daarmee een waardevolle bijdrage wilt leveren aan dit onderzoek. Lees daarom 

onderstaande informatie goed door. 

 

Het doel van het onderzoek: Meer inzicht krijgen in het expertisenetwerk van de havo/vwo-

bovenbouwafdeling bij u op school. De resultaten kunnen voor uw team waardevol zijn om in 

gesprek te gaan over hoe onderling expertise gedeeld wordt t.b.v. schoolontwikkeling. 

 

Procedure: Het invullen van deze online vragenlijst zal ongeveer 25 minuten in beslag 

nemen. De vragenlijst zal voor 5 dagen open staan. We willen u vragen de vragenlijst volledig 

en zo snel mogelijk in te vullen. In aanvulling op de resultaten van deze Netwerk Studie 

zullen eveneens een aantal interviews afgenomen worden.   

 

Vertrouwelijkheid: Alle persoonlijke gegevens worden tijdens het onderzoek strikt 

vertrouwelijkheid behandeld en zullen na afloop van het onderzoek verwijderd worden. 

Gegevens worden in de analyses en rapportages volledig geanonimiseerd. Alle individuele 

namen en overige gegevens worden omgezet in numerieke data.  

  

Na het onderzoek: U ontvangt een samenvatting van de analyses, conclusies en suggesties; 

volledig geanonimiseerd. We zijn binnen dit onderzoek enkel geïnteresseerd in het 

expertisenetwerk van uw school, we zullen bij de terugkoppeling dus geen uitspraken doen 

over individuele personen, maar enkel over de school als geheel. De resultaten worden 

anoniem verwerkt en zullen niet te herleiden zijn tot individuele respondenten. Mocht u na 

afloop van deze vragenlijst nog vragen hebben, dan kunt u mij contacteren via e-

mail: n.maas@uva.nl 

Bovenkant formulier 

*1. Selecteer uw naam uit het keuzemenu w 

                                                 

*2. We willen u vragen hieronder aan te geven of u instemt met de 

toestemmingsverklaring en vrijwillig wilt deelnemen aan deze studie. w 

Ja 

Nee 

2 / 6   33% 

 

Netwerk Studie 

A. Algemene gegevens 

Om het expertisenetwerk in de havo/vwo-bovenbouwafdeling bij u op school goed in kaart te 

kunnen brengen hebben we een aantal algemene gegevens van u nodig. Nogmaals, alles wordt 

vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd. 

Bovenkant formulier 

*3. Bent u een man of een vrouw? w 

Man 

Vrouw 

*4. Wat is uw leeftijd? W 

 20-30 jaar  30-40 jaar  40-50 jaar   

50-60 jaar  60+                                     

Netwerk Studie 
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*5. Welke functie bekleedt u (voor het overgrote deel) in de school? w 

 Rector                                                     

Conrector                                                     

Afdelingsleider HAVO bovenbouw                                                     

Afdelingsleider VWO bovenbouw                                                     

Docent Nederlands                                                    

 Docent Frans                                                  

 Docent Engels                                                     

Docent Duits                                                    

Docent Klassieke Talen & KCV                                                     

Docent Aardrijkskunde                                                    

 Docent Maatschappijleer                                                     

Docent Maatschappijleer/Global perspectives                                                     

Docent Geschiedenis                                                     

Docent Geschiedenis / Global Perspectives                                                     

Docent Levensbeschouwing                                                     

Docent Economie                                                     

Docent Beeldende Vorming                                                     

Docent Biologie                                                     

Docent Natuurkunde                                                     

Docent Natuurkunde nsk1                                                     

Docent Scheikunde nsk 2                                                     

Docent Scheikunde nsk 2, nlt                                                     

Docent Wiskunde / rekenvaardigheid                                                     

Docent Science                                                    

Docent Management & Organisatie                                                              

Anders:     

                        

*6. Welke functie vervult u daarnaast nog in de school? w 

Schoolopleider 

Docent-begeleider 

Decaan 

Zorgcoördinator 

Sectievoorzitter 

Commissievoorzitter 

Mentor 

Anders: 

 

7. In welke (leraren)schaal bent u ingedeeld? w 

 LB     LC    LD    LE    Directie                                     

 

*8. Welke opleiding heeft u afgerond (of nog gaande) om deze functie te kunnen 

bekleden? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. w 

Eerstegraads lerarenopleiding 

Tweedegraads lerarenopleiding 

Eerste én tweedegraads lerarenopleiding 

LIO in opleiding (eerstegraads) 

LIO in opleiding (tweedegraads) 

Master SEN 

Master Leren en Innoveren 
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Professionele of academische master op het gebied van leiderschap (MEL/ MEM) 

Overig namelijk:  

 

*9. Hoeveel jaar, sinds het behalen van uw lesbevoegdheid, bent u reeds werkzaam als 

docent? w 

 0-1 jaar                                                     

2 jaar                                                   

3 jaar                                                     

4 jaar                                                    

5 jaar                                                     

5-10 jaar                                                     

10-20 jaar                                                     

20-30 jaar                                                     

meer dan 30 jaar                                                     

n.v.t                                     

*10. Hoeveel jaar bent u reeds werkzaam op deze school? w 

 0-1 jaar                                                     

2 jaar                                                   

3 jaar                                                     

4 jaar                                                    

5 jaar                                                     

5-10 jaar                                                     

10-20 jaar                                                     

20-30 jaar                                                     

meer dan 30 jaar                                                     

 

*11. Heeft u, voordat u het onderwijs bent ingegaan, een ander beroep uitgeoefend? Zo 

ja, welk beroep? w 

Nee 

Ja, welk beroep? 

 

*12. In welk team zit u? w 

HAVO Bovenbouw 

VWO Bovenbouw 

Ander team, namelijk: 

3 / 6   50% 

Onderkant formulier 

 

Netwerk Studie 

Deel B: Netwerkvragen 

Lees de onderstaande omschrijving eerst goed door alvorens te antwoorden op de 

netwerkvragen. 

 

Met expertise wordt vaak de uitgebreide kennis en ervaring bedoeld die iemand bezit en die 

hem of haar in staat stelt om  

problemen te analyseren en te vereenvoudigen. Een andere benaming voor het 

woord expertise is vakbekwaamheid of deskundigheid. In dit onderzoek gaat het om 

vakspecifieke of vakoverstijgende expertise die relevant is voor de onderwijs/schoolpraktijk.  

 

Bij vakoverstijgende expertise kunt u denken aan activerende didactiek, het opzetten of 
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uitvoeren van onderzoek in de school, het vormgeven van taalbeleid, ICT in het onderwijs, 

differentiëren, coachen, kennis van jongerenculturen etc. w 

4 / 6   67% 

 

Netwerk Studie 

Deel B. Netwerkvragen 

Bovenkant formulier 

Hieronder vindt u een lijst met namen van de collega’s van de havo/vwo-

bovenbouwafdeling (inclusief de schoolleiding). Er worden 2 vragen gesteld die u voor 

iedere collega door middel van een drop-down menu kunt beantwoorden. Indien u de twee 

vragen voor een collega niet kunt beantwoorden dan laat u deze open.  

 

 

In de resultaten staan straks geen namen. 

 

w 

13. Deze vraag bestaat uit twee delen: Indien u de twee vragen voor een collega nietkunt 

beantwoorden dan laat u deze open.  

 

a.    Hoe vaak benadert u deze collega omwille van specifieke expertise waarover deze 

persoon beschikt? U zoekt/vraagt dus specifieke informatie, ideeën, input bij een collega 

om uw eigen onderwijs/schoolpraktijk verder te brengen. 

 

b.   In welke mate is de expertise van deze persoon van invloed op uw denken of 

handelen?  

Onderkant formulier 

 

Netwerk Studie 

Hartelijk Dank! 

Veel dank voor uw deelname aan dit onderzoek! 

  

Bij de onderzoeksresultaten hoort een grafische weergave van het expertisenetwerk van de 

havo/vwo-bovenbouwafdeling op het Kandinsky College. Deze weergave, en de beschrijving 

van de resultaten, stuur ik naar u toe. Mocht u als team met mij in gesprek willen gaan over de 

resultaten dan kan dit natuurlijk altijd! 

  

Hartelijk dank en met vriendelijke groet, 

  

Natasja Maas 

n.maas@uva.nl 
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Bijlage 2  

Interviewleidraad Resp. Starter, Schoolleiding/ Teacher Leaders 

 

Interviewleidraad Starters  

Inleiding 

Dit interview moet inzicht geven in je positie in het expertise netwerk op de havo/vwo bb 

afdeling. We starten met enkele algemene vragen over de begeleiding en de positie van 

starters op deze school. Vervolgens bekijken we een visualisatie van het netwerk welke o.a. 

aangeeft hoe vaak je benaderd wordt voor expertise en wie je zelf benadert vanaf een 

frequentie van ong 1 x pm. We kijken vervolgens ook in hoeverre jouw expertise van invloed 

is op het denken en handelen van degene die jou heeft benaderd. Daarnaast gaan we in op wat 

voor jou belangrijke actoren en factoren zijn om het delen van expertise te bevorderen. Tot 

slot zal ik een aantal vragen stellen over wat voor jou bijdraagt aan meer zelfvertrouwen in 

het beroep.  

 

Startvragen algemeen: 

-  Hoe ben je opgevangen toen je als starter op school kwam?  

-  Hoe ziet de begeleiding van starters eruit op deze school (welke activiteiten, welke personen, 

rond welke thema’s)? 

-   Wat is het sterkste punt in de begeleiding van starters in deze school? 

-   Wat is het zwakste punt en wat zou je willen veranderen in de aanvangsbegeleiding op deze 

school? 

-   Vaak wordt gesproken over de ‘praktijkschok’ die beginnende leraren ervaren, heb je die 

schok ook zelf ervaren? Op welke manier? Of, wat heeft ertoe bijgedragen dat je geen 

praktijkschok hebt ervaren? 

- Waar raak je gemotiveerd van in het onderwijs? Wanneer ervaar je een gevoel van ‘succes’ in 

je beroep?  

- Zijn er bepaalde (expertise) gebieden waarvan je denkt dat je meer bij kunt dragen dan een 

meer ervaren docent? (DE)  

- Heb je het idee dat je een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van uw vak of 

aan de onderwijsdoelen op school? (DE) Op welke manier? Krijg je de kans?  

- Heb je het idee dat de schoolleiding jou goed kent? (DE)  
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-  Heb je het gevoel dat je goede relaties hebt met collega’s en schoolleiding? (DE) waar blijkt 

dit uit? 

- Heb je het idee dat collega’s en schoolleiding jou weten te vinden voor de expertise 

(kwalificaties opleiding/ mogelijk eerder beroep) die je mee de school inbrengt? (DE).  

 

Netwerkvragen (op basis van netwerkplaatje) 

Warm-up (eerst de starter uitleggen hoe het plaatje in elkaar zit: frequentie vanaf ong 1 

x pm. Kleuren en vormen toelichten. In het kader zijn de ingaande en uitgaande relaties 

uitgewerkt) 

- Wat vind je van deze weergave? Wat komt er in je op? Wat valt je op? 

- Heb je ooit zo nagedacht over het feit dat je deel bent van een netwerk? Wat betekent 

dat voor jou?  

- Vind je dit een goede weergave van de werkelijkheid? Waarom wel of niet? 

 

Op basis van ego-plaatje 

Inkomend 

- Uit de netwerkanalyse komt dat deze collega(‘s) je (vanaf ong 1 x pm) benaderen voor 

expertise. Voor welke expertise wordt je allemaal benaderd?  

- Hoe weten de collega’s van jouw expertise denk je? Hoe weten ze jou te vinden? 

- Vind je het prettig om een bron van expertise te zijn voor je collega’s? (respondent 

laten toelichten) (DE) 

- Op welke manier speelt dit een rol in je startervaring als beginnende docent? Op 

klassenniveau en in het je thuis voelen op deze school (DE) 

 

- Wat maakt dat andere collega ‘s jou niet of minder benaderen denk je?   

- Wat betekent het voor je dat andere collega’s je niet weten te vinden voor uw 

expertise? (DE) 

- In hoeverre zou je graag meer of minder expertise willen uitwisselen met je collega’s 

op school? Waarom? 

- Wat kan er volgens jou aan bijdragen dat collega’s jou/ elkaar meer weten te vinden 

voor expertise? 

Invloed 
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- Deze collega(‘s) geeft/ geven aan dat jouw expertise in redelijke mate / in hoge mate 

invloed heeft op zijn/haar denken en handelen. Is dit bij jou bekend? Hoe is dit je 

bekend geworden?  

- Wat betekent het voor jou als startende docent dat je expertise van invloed is op 

anderen? (DE) 

- Heb je zicht op wat collega’s doen met de expertise waarvoor je benaderd wordt?  

 

Uitgaand 

- Zelf benader je ook collega’s voor expertise (1 starter heeft niemand ingevuld: Je hebt 

aangegeven niemand te benaderen voor expertise: wat betekent deze uitslag)). Voor 

welke expertise benader je deze personen met name? 

- Wat maakt dat je de ene persoon vaker benadert dan de ander?  

-  

Wederzijds 

- Uit de netwerkanalyse blijkt dat er een aantal wederzijdse relaties zijn m.b.t het 

benaderen voor expertise. Welke expertise wordt met name uitgewisseld?  

-  In hoeverre geven deze relaties met deze collega’s (schoolleiding, sectievoorzitters, 

docent- coaches) u inzicht in de expertise van andere collega’s (die 1 of meerdere 

stappen van u  verwijderd zijn in het netwerk)? Wat doe je met deze info? 

-  

Slotvragen 

- Werk je weleens samen met andere collega’s en hoe ziet deze samenwerking eruit? 

Heb je het gevoel dat je je expertise kan inzetten bij deze samenwerking? (DE) In 

hoeverre ervaar je deze samenwerking als gelijkwaardig? (DE) 

- Welke rol neemt de schoolleiding in het bevorderen van expertise? Hoe uit zich dit? 

Of welke rol zouden ze volgens jou moeten nemen? Wat is hiervoor nodig?  

- Welke andere collega’s (met welke functie) zie je als ‘leiders’ in de zin dat ze anderen 

proberen te motiveren hun onderwijspraktijk te verbeteren?  

- In hoeverre heb je er vertrouwen in dat jouw plannen of suggesties om bij te dragen 

aan schoolontwikkeling serieus genomen worden door je collega’s en de schoolleiding? 

(DE) 
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Tot slot: Wat maakt dat je besluit wel/ niet in het onderwijs te blijven? En onder welke 

voorwaarden zou het inzetten van je expertise bij kunnen dragen aan het blijven in het 

onderwijs?  

 

 

Interviewleidraad Schoolleiding / Teacher Leaders 

Inleiding 

Dit interview moet inzicht geven in welke actoren en factoren binnen de organisatie het delen 

en uitwisselen van expertise, en met name de positie van de startende docent hierin, 

bevorderen. We starten met een algemene vragen over de begeleiding en de positie van 

starters op deze school. Vervolgens bekijken we een visualisatie van het netwerk welke o.a. 

aangeeft hoe vaak je benaderd wordt voor expertise en wie je zelf benadert. Tot slot gaan we 

in op wat voor u belangrijke actoren en factoren zijn om het delen van expertise te bevorderen 

en wat kan bijdrage aan een goede startperiode voor starters. We beginnen met een paar 

algemene vragen.  

 

Startvragen algemeen: 

-      Hoe ziet de begeleiding van starters eruit op deze school (welke activiteiten, welke personen, 

rond welke thema’s)? 

-   Wat is het sterkste punt in de begeleiding van starters in deze school? 

-   Wat is het zwakste punt en wat zou je willen veranderen in de begeleiding op deze school? 

- Verbinding, deel zijn van het netwerk in de school, is voor starters van belang. Hoe 

organiseert u dit als school? 

- Hoe wordt autonomie en het kunnen meedenken/ beslissen/ beïnvloeden bij u op school 

gestimuleerd? 

-   Vaak wordt gesproken over de ‘praktijkschok’ die beginnende leraren ervaren. Herkent u 

deze bij de startende docenten op school? Op welke manier? Of, wat heeft ertoe bijgedragen 

dat er weinig/ tot geen praktijkschok worden ervaren volgens jou? 

 

-  Zijn er bepaalde (expertise) gebieden waarvan u denkt dat starters meer bij kunnen dragen dan 

een meer ervaren docent?  

- In welke mate is er aandacht voor de expertise van de starter als z/hij nieuw op school komt? 

Hoe wordt deze ‘expertise’ geïnventariseerd en door wie? Welke rol speel jij/ kan je daarin 

spelen? Wat maakt dat er veel/ weinig aandacht voor is? Welke afwegingen? 
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-  Heb je het gevoel dat de startende docenten goede relaties hebben met collega’s en 

schoolleiding? (DE) waar blijkt dit uit? 

- Heb je het idee dat de schoolleiding / so’ers / docent coaches en andere collega’s starters 

weten te vinden voor de expertise (kwalificaties opleiding/ mogelijk eerder beroep) die ze 

mee de school inbrengen? (DE).  

- In hoeverre heb je het gevoel dat starters een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan 

onderwijsontwikkeling/ vernieuwing (op school, team of sectie niveau) op deze school?  

 

-  Een van de stressfactoren voor startende docenten is de wijze waarop starters ontvangen 

kunnen worden: niet als collegae met bruikbare nieuwe kennis en vaardigheden, maar als 

beginnelingen die zich snel moeten aanpassen aan de dominerende cultuur binnen de school, 

team, secties. Herkent u dit beeld? Graag toelichting 

Netwerkvragen (op basis van netwerkplaatje) 

Warm-up (eerst schoolleider uitleggen hoe het plaatje in elkaar zit: frequentie vanaf ong 

1 x pm. Kleuren en vormen toelichten. In het kader zijn de ingaande en uitgaande 

relaties uitgewerkt) 

- Wat vind je van deze weergave? Wat komt er in je op? Wat valt je op? 

- Heb je ooit zo nagedacht over het feit dat je deel bent van een netwerk? En dat 

startende docenten ook deel zijn van het netwerk met de expertise die ze mee brengen 

(zie plaatje)? Wat betekent dit idee voor jou? 

- Vind je dit een goede weergave van de werkelijkheid? Waarom wel of niet? 

 

Op basis van ego-plaatje 

Inkomend 

- Uit de netwerkanalyse komt dat X collega (‘s) je (vanaf ong 1 x pm) benaderen voor 

expertise. Voor welke expertise word je allemaal benaderd? Voor welke expertise 

word je weleens door startende docenten benaderd? En door collega schoolleiding/ 

sectievoorzitters? 

- Heeft u zicht op wat collega’s doen met de expertise waarvoor u benaderd wordt? 

- Wat maakt dat andere collega ‘s u niet of minder benaderen denkt u?   

- Uit de netwerkanalyse blijkt dat je wel/ niet startende docenten benadert voor 

expertise.  
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WEL:  

• Voor welke expertise benader je starters?  

• Hoe ben je erachter gekomen dat deze starters bepaalde expertise hebben? 

• Indien invloed op denken/ handelen kunt u hier een voorbeeld van geven?  

• In hoeverre deel je de expertise van de starter weer met andere collega’s in de 

organisatie? Kan je daar een voorbeeld van geven?  

• Wat maakt dat je de ene starter wel benadert en de ander niet?  

 

NIET:  

• Wat maakt dat je geen starters benadert voor expertise? Of de ene wel/ de ander 

niet? 

 

Wederzijds 

- Uit de netwerkanalyse blijkt dat er een aantal wederzijdse relaties zijn m.b.t het 

benaderen voor expertise. Met name tussen de schoolleiding, sectievoorzitters, docent-

coaches. Welke expertise wordt met name uitgewisseld?  

-  In hoeverre geven de relaties met deze collega’s (schoolleiding, sectievoorzitters, 

docent-coaches) je inzicht in de expertise van startende docenten (die 1 of meerdere 

stappen van je verwijderd zijn in het netwerk)? Wat doe je met deze info?  

 

Delen van expertise bevorderen 

- Welke rol speel je/ zou je kunnen spelen in het distribueren van expertise/ collega’s aan 

elkaar koppelen?  

- Welke rol neem je in het bevorderen van een expertisenetwerk op school/ havo-vwo 

afdeling? Hoe uit zich dit? Wat zijn hierin sterke punten en wat kan verbeterd worden?  

- Welke andere collega’s (met welke functie) ziet u als ‘leiders’ in de zin dat ze anderen 

proberen te motiveren hun onderwijspraktijk te verbeteren en een rol kunnen spelen in 

het bevorderen van het delen van kennis en expertise  

- Uit de gehele netwerkanalyse blijkt dat er in redelijke mate beroep wordt gedaan op de 

expertise van de startende docenten. Wat zou er in de schoolorganisatie moeten 

gebeuren om meer een beroep te kunnen doen op de expertise van de starter? 
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Tot slot enkele vragen over factoren die het blijven of gaan van starters kunnen 

beïnvloeden:  

- Welke factoren dragen volgens u bij aan het vergoten van een vertrouwen in eigen 

kunnen van de starter? Op klassenniveau en in het je thuis voelen op deze school? 

- In hoeverre bent u, in uw rol als schoolleider/ docentcoach/schoolopleider, het er mee 

eens dat het kunnen inzetten van de expertise van de starter in bijvoorbeeld 

schoolontwikkeling/ onderwijsvernieuwing, bij kan dragen aan het beter leren kennen 

van de organisatie? Licht uw antwoord toe. 

- Uit onderzoek blijkt dat starters weinig initiatieven op schoolniveau ondervinden om 

echt samen te werken met meer ervaren collega’s. De samenwerking die er is, is 

gericht op de professionele ontwikkeling van de starter en niet op samentrekking in de 

functie van onderwijsvernieuwing of schoolontwikkeling. Hoe is dit bij u op school? 

 

- Tot slot: Wat maakt volgens jou dat starters besluiten om wel/ niet in het onderwijs te 

blijven? En onder welke voorwaarden zou het inzetten van expertise bij kunnen 

dragen aan het blijven in het onderwijs?  
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Bijlage 3 

Tabel 1 

Achtergrond Kenmerken Respondenten 

Respondent 1 (starter) 2 (starter) 3 (starter) 4 5 6 7 

M/V V V V M M V M 

Leeftijd 20-30 jr 20-30 jr 40-50jr 50-60 30-40 50-60 30-40 

Jr werkz. na 1e 

graads opl. 
1 2 3 

30 (na 2e 

graads) 
10 10 7 

Jr. werkz. op case 

school 
1 2 1 8 6 2 1 

Extra functie 

naast docent: 
Nee Ja Nee 

Ja, 

docentcoach 

Ja, 

schoolopleider 

Ja, 

schoolleiding 

Ja, 

schoolleiding 

(team) 

Add. Opl.* Nee Nee Ja Ja Nee Ja Ja 

Eerder beroep? Ja Ja Ja Nee Nee Ja Nee 

Beroep in sector: 
Onderwijs & 

onderzoek 
Organisatie ICT-sector     Techniek sector   

Noot. * = Additionele opleidingen naast een 1e en/of een 2e-graads lerarenopleiding. 
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Bijlage 4 

Coderingschema 
 

Deelvragen Codes Subcodes 

A. Algemene vragen 1. Begeleiding van 

starters 

Activiteiten gericht op professionele 

ontwikkeling en begeleiding in de 

klasSterk1.1a 

  Activiteiten gericht op professionele 

ontwikkeling en begeleiding in de klas 

verbeterpunten1.1b 

  Activiteiten gericht op 

enculturatieSterk1.2a 

  Activiteiten gericht op enculturatie 

verbeterpunten1.2b 

  Activiteiten gericht op welzijnSterk1.3a 

  Activiteiten gericht op welzijn 

verbeterpuntenSterk1.4a 

   

 2. Redenen blijven 

onderwijs 

Carrière perspectief2.1 

 Positieve contacten 

leiding/Collega’s/lln/ouders2.2 

 ErkenningExpertise2.3 

 Activiteiten naast lesgeven2.4 

 

 Overig2.5 

   

 3. Wat bijdraagt aan 

vertrek onderwijs 

Gebrek aan beroepsperspectief3.1 

 Geen/weinig/negatieve contacten/ 

Leiding/collega’s/lln en ouders 3.2 

 GeenPositieve Feedback3.3 

 GeenErkenning expertise3.6 

 Werkdruk3.7 

   

 4. Welke expertise 

brengen starters mee 

volgens actoren? 

(InbrengNieuweExper

Flexibiliteit4.1 
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tise) 

  Expertise uit eerder beroep 4.2 

  Nieuwe vakkennis en vaardigheden4.3 

  Dichterbij Leef wereldlln.4.4 

  Reflectie op bestaande praktijk 4.5 

 5. AlgemeenOverig  

B. Deelvraag1:In 

hoeverre en hoe 

worden startende 

docenten benaderd 

voorhun expertise? 

Subcategorieën 

1. Daadwerkelijk 

benadert voor welke 

expertise? 

Nieuwevakkkennis&vaardigheden.1.1 

Algemene sectiezaken1.2 

Advies aan Leiding 1.3 

 Expertise uit eerder beroep 1.4 

  

2. Wat bevordert het 

benutten exp 

potentieel starters? 

Contacten/ interacties collega’s2.1 

Deel zijn van verschillende professionele 

netwerken op school2.2 

Ruimte voor eigen keuzes2.3 

Andere verantwoordelijkheden naast 

lesgeven2.4 

Vertrouwen en veiligheid om te delen 2.5 

Kennis elkaars expertise 2.6 

 

 Beperkte ervaring3.1 

3. Factoren die exp delen 

belemmeren 

Beperkt Netwerk3.2 

NietnaarExpgevraagd3.3 

Geen structuur3.4 

Werkdruk3.5 

 

 

4. Expertise Overig  

C. Deelvraag 2: Op 

welke manier 

speelt leiderschap 

een rol in het delen 

van expertise?  

1. Factoren bevorderen 

positieve 

Schoolcultuur tbv exp 

delen en 

zelfvertrouwen 

Open voor nieuwe input1.1 

Gedeelde verantwoordelijkheid1.2 

Intellectuele Stimulatie 1.3 

Schoolcultuur waarin succes en krachten 

van docenten geaccentueerd worden1.4 

Individuele ondersteuning1.5 

Makelaarsrol1.6 

Aandacht voor gedeelde visie1.7 
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2. Invloed Gedeeld 

Leiderschap op Exp 

delen 

Bevorderen Collaboratieve setting2.1 

ActieveMakelaarsrol2.2 

Anderen in hun kracht zetten2.3 

 

 

 3. LeiderschapOverig  

D. Deelvraag 3: In 

hoeverre heeft het 

kunnen delen van 

expertise een 

positief gevolg op 

docent-efficacy.  

1. Factoren die 

zelfvertrouwen 

vergroten 

(zelfvertrouwenbevor

derend) 

Sociale erkenning krijgen van collega’s in 

eigen rol professional1.1 

Wederkerige Relaties 1.2 

Succeservaringen1.3 

Feedback (als deel van cultuur)1.4 

Gevoel deel gemeenschap 1.5 

Kennis van besluitvormingsprocessen1.6 

 

2. Factoren die 

zelfvertrouwen 

kunnen belemmeren 

GeenAandachtvrExpStarter2.1 

Gevoelnietsbijtekunnendragen2.2 

NegatieveFeedback2.3 

Geen/weining/negatieve contacten leiding, 

collega’s/lln/ouders2.4 

Gevoel Nietgekend leiding 2.5 

Eenzaamheid2.6 

Werkdruk2.7 

  

3. Zelfvertrouwen 

Overig 
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Bijlage 5  

Frequentie Tekstfragment Gelabeld aan Subcode 

Hoofdcodes Subcodes Frequency 

A. Algemene vragen 

1. BegeleidingvanStarters 

1. profontwenbeg.idklasSterk 28 

2. profontwenbeg.idklasVerbeterpunt 7 

3. enculturatieSterk 14 

4. enculturatieVerbeterpunt 6 

5. welzijnSterk 20 

6. welzijnVerbeterpunt 2 

2. RedenenblijvenOnderwijs 

1. Carriereperspectief 9 

2. PosContactenLeiding/Collega's/lln en 

ouders 
17 

3. ErkenningExpertise 6 

4. ActNaastlesgeven 3 

5. overig 5 

3. RedenenUitOnderwijs 

1. GebrekBeroepsperspectief 8 

2. Geen/weinig/negcontactenCollega's/ 

3. lln/oudersCollega's 

10 

4. GeenPosfeedback 3 

5. GeenErkenning expertise 0 

6. werkdruk algemeen 10 

4. InbrengNieuweExpertise 

1. flexibiliteit 1 

2. Expuiteerderberoep 8 

3. nieuwe vakkennisEnvaardigheden 11 

4. dichterbijleefwerledlln 4 

5. flexibiliteit 1 

5. AlgemeenOverig  5 

Deelvraag 1: In hoeverre en hoe worden startende docenten benaderd voor hun expertise? 

1. 

BenadertvoorwelkeExpertise 

1. NieuweVakkennis&vaardigheden 10 

2. AlgemeneSectiezaken 1 
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3. AdviesaanLeiding 6 

4. ExpertUitEerderBeroep 2 

5. NieuweVakkennis&vaardigheden 10 

2. 

BevorderenExppotentieelstart

ers 

1. Contacten/interactiesCollega's 25 

2. DeelProfNetwerken 25 

3. ruimtevooreigenkeuzes 2 

4. VerwantwoordelijkhedenNaastLesgeven 4 

5. vertrouwen&veiligheidomtedelen 5 

6. Contacten/interactiesCollega's 25 

3. 

FactorendieExpDelenBelem

meren 

1. BeperkteErvaring 2 

2. BeperktNetwerk 4 

3. NietnaarExpgevraagd 0 

4. Geenstructuur 5 

5. werkdruk 3 

6. BeperkteErvaring 2 

4. ExpertiseOverig  21 

Deelvraag 2: Op welke manier speelt leiderschap een rol in het delen van expertise en het 

bevorderen van het vertrouwen in eigen kunnen? 

1. PositieveSchoolcultuur 

1. OpenvrNieuweInput 35 

2. Gedeelde verantwoordelijkheid 22 

3. intellectueleStimulatie 7 

4. successen&krachtenaccentueren 11 

5. IndividueleOndersteuning 16 

6. Makelaarsrol 22 

7. aandachtGedeeldevisie 1 

  

2. 

InvloedGedeeldleiderschapop 

Expdelen 

1. bevorderenCollaboratieveSetting 7 

2. actievemakelaarsrol 16 

3. andereninkrachtzetten 3 

4. gedeeldleiderschapOverig 1 
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3. Leiderschapoverig  16 

Deelvraag 3: In hoeverre dat doet iets met het gevoel van vertrouwen in eigen kunnen van 

startende docenten? 

1. 

ZelfvertrouwenBevorderend 

1. Soc.erkenningInRolProf 23 

2. wederkerige relaties 11 

3. succeservaringen 21 

4. Feedback(alsdeelcultuur) 25 

5. GevoelDeelGemeenschap 18 

6. kennisvanbesluitvormingsprocessen 1 

7. Soc.erkenningInRolProf 23 

  

2. Mogelijkebelemmerdende- 

FactorenZelfvertrowen 

1. Geenaandachtvrexpstarter 2 

2. GevoelNietsBijtekunnendragen 2 

3. NegatieveFeedback 1 

4. Geen/weining/negatieve contacten leiding, 

collega’s/lln/ouders 
1 

5. gevoelNietGekendLeiding 1 

6. eenzaamheid 2 

7. werkdrukzelfvertrouwen 6 

  

3. zelfvertrouwenOverig  2 

Deelvraag 3: Op welke manier speelt leiderschap een rol in het delen van expertise en het 

bevorderen van het vertrouwen in eigen kunnen? 

1. PositieveSchoolcultuur 

1. OpenvrNieuweInput 35 

2. Gedeelde verantwoordelijkheid 22 

3. intellectueleStimulatie 7 

4. successen&krachtenaccentueren 11 

5. IndividueleOndersteuning 16 

6. Makelaarsrol 22 

7. aandachtGedeeldevisie 1 

8. OpenvrNieuweInput 35 

2. 1. bevorderenCollaboratieveSetting 7 
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InvloedGedeeldleiderschapop 

Expdelen 

2. actievemakelaarsrol 16 

3. andereninkrachtzetten 3 

4. gedeeldleiderschapOverig 1 

5. bevorderenCollaboratieveSetting 7 

3. Leiderschapoverig  16 
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Bijlage 6 

 

Persoonlijk Expertise Netwerkvisualisaties van Resp. (a) Starter 1, (b) Starter 2, (c) Starter 3. 

 

 

a)  
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b)  
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c)  
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Bijlage 7 

Expertisenetwerken van Resp. (a) Schoolopleider, (b) Docentcoach, (c) Schoolleider I, (d) Schoolleider II 
 

(a)  
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(b)  
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(c)  
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(d)  
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