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1. Inleiding 
 
Bijna elke school heeft een begeleidingsprogramma voor startende docenten, ook wel 
inductieprogramma genoemd. Deze programma’s hebben over het algemeen als doel om de 
ontwikkeling van de startende docenten te bevorderen en om te zorgen voor binding met de school. 
Er is echter veel variatie in de manier waarop scholen een dergelijk programma invullen en de 
concrete aspecten waar het programma zich op richt.  
 
Het landelijke project “Begeleiding van Startende Leraren” (kortweg BSL) is bedoeld om scholen te 
helpen om te komen tot een effectief en duurzaam begeleidingsprogramma en daarbij indien nodig 
hun bestaande programma kritisch tegen het licht te houden. Deze handreiking voor het opzetten 
van een inductieprogramma is opgesteld binnen de Nijmeegse poot van dit project. Het uitgangspunt 
hierbij is dat scholen van elkaar kunnen leren door best practices met elkaar te delen.  
 
De handreiking is opgesteld door een ontwikkelgroep waarin de volgende partners 
vertegenwoordigd waren: negen scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen, ILS-HAN en 
de Radboud Docenten Academie. Deze handreiking is dan ook gemaakt door ervaringsdeskundigen 
vanuit zowel de scholen als de lerarenopleidingen. Een overzicht van de betrokken scholen, 
instellingen en medewerkers is te vinden in bijlage 1. 
 
De handreiking is primair bedoeld ter ondersteuning van de “schoolbegeleiders” binnen het BSL-
project. Deze schoolbegeleiders zijn een tiental medewerkers van een van beide lerarenopleidingen 
(docentenacademie of ILS-HAN) of van een school, die binnen het project andere scholen 
ondersteunen bij het opzetten van hun inductieprogramma. In tweede instantie kan de handreiking 
ook een nuttige bron zijn voor de scholen die in het project participeren. Te denken valt aan 
schoolleiders, coaches, HRM-medewerkers en startende leraren zelf. 
 
Scholen moeten in het opstellen van hun begeleidingsprogramma voortdurend keuzes maken, 
bijvoorbeeld over de inzet van begeleiders, de inhoud en organisatie van de begeleidingsactiviteiten 
en het aantal en de aard van de beoordelingsmomenten. Deze keuzes kunnen per school variëren. 
Het is dan ook nadrukkelijk niet onze bedoeling om bepaalde keuzes voor te schrijven, maar juist om 
scholen de mogelijkheden te laten zien en ze te helpen een programma op te stellen dat past bij de 
eigen visie en de organisatiestructuur van de school. 
 
Leeswijzer 
 
De handreiking is als volgt opgezet: in hoofdstuk 2 wordt een aantal uitgangspunten besproken die 
volgens de ontwikkelgroep van belang zijn bij het opzetten van een programma voor de begeleiding 
van startende leraren. Die uitgangspunten worden in de daaropvolgende hoofdstukken uitgewerkt in 
activiteiten en instrumenten, waarbij zal worden verwezen naar good practices en bestaande 
materialen. Een deel van deze materialen is terug te vinden in de bijlagen bij deze Handreiking.  
Hoofdstuk 3 richt zich op de inbedding van het inductieprogramma in de schoolorganisatie, 
hoofdstuk 4 op de inhoudelijke kant van de begeleiding. 
 
Het is de bedoeling om dit document de komende tijd verder uit te bouwen en uiteindelijk (deels?) 
om te zetten in een online wiki-omgeving, om deze zo makkelijk(er) toegankelijk te maken voor 
geïnteresseerden binnen en buiten het project.  
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2. Uitgangspunten 
 
De volgende uitgangspunten achten we, op basis van eerdere ervaringen en/of secundaire literatuur, 
voorwaardelijk voor een goed inductieprogramma. Deze uitgangspunten liggen ten grondslag aan de 
verdere inhoud van de handreiking. 
 
Uitgangspunt 1: inbedding in de organisatiestructuur 
 
Een goed begeleidingsprogramma is ingebed in de structuur en cultuur van de organisatie. Dat houdt 
in dat de begeleiding van startende leraren: 

 opgezet wordt vanuit de beginsituatie van de school 

 ingebed is in het schoolbeleid en aansluit bij de visie van de school 

 planmatig is opgezet  

 er een heldere begeleidingsstructuur is 

 er een heldere beoordelingstructuur is 
 
Zie hoofdstuk 3: inbedding in de schoolorganisatie 

 
 
Uitgangspunt 2: kwaliteit van de begeleiding 
 
Goed leren lesgeven kan niet zonder de hulp van collega’s en experts die als model kunnen dienen, 
achtergrondinformatie kunnen geven en reflectie kunnen stimuleren. Het welslagen van 
inductieprogramma’s is dan ook in grote mate afhankelijk van de kwaliteit van de begeleiding en de 
juiste ‘match’ tussen de startende docent en de begeleider. Een basisvoorwaarde voor effectieve 
begeleiding is de kwaliteit van de begeleiders zelf.  
 
Zie paragraaf 4.1: kwaliteit van de begeleiding 
 
 
Uitgangspunt 3: meervoudige begeleiding  
 
Uit de theorie en uit bestaande voorbeelden van inductieprogramma’s blijkt dat beginnende leraren 
behoefte hebben aan verschillende soorten begeleiding, zowel op hun persoonlijke 
(identiteits)ontwikkeling, bij hun sociale ontwikkeling als lid van het team, de schoolorganisatie en de 
beroepsgroep, en bij hun ontwikkeling op het gebied van hun taak in de klas. meer specifiek 
onderscheiden we de rollen van de gids, de coach en de collega. 
 
Zie paragraaf 4.2: meervoudige begeleiding 
  
 
Uitgangspunt 4: aandacht voor welbevinden en een veilige leeromgeving voor de startende docent 
 
Bij leerlingen moet aan drie basisbehoeften voldaan zijn om tot leren te komen (Deci & Ryan 2002, 
Stevens 2004). Dit geldt ook voor de startende docent als lerende in de organisatie. Het betreft: 

1. De behoefte aan relatie 
2. De behoefte aan autonomie 
3. De behoefte aan competentie 

 
Zie paragraaf 4.2: aandacht voor de beginsituatie van de docent en paragraaf 4.4.: aandacht voor de 
basisbehoeften van de startende docent en paragraaf 4.7: een veilige begeleidingssituatie 



5 
 

 
 
Uitgangspunt 5: De leerbehoefte van de startende docent staat centraal.  

 
De begeleiding vindt plaats in het spanningsveld tussen de leerbehoefte van de startende docent en 
de gedefinieerde kaders van bekwaamheid. Het begeleidingstraject is een raamwerk, waarbinnen 
individuele begeleiding plaatsvindt. Er is ruimte voor autonomie en experimenteren. Op basis van 
verschillende bronnen (zowel de docent zelf als andere betrokkenen) formuleert de docent eigen 
leerdoelen en geeft de docent zelf sturing aan het leerproces. 
 
Zie paragraaf 4.5: maatwerk 
 
 
Uitgangspunt 6: De school legt kaders vast als leidraad voor het inductieprogramma. 
 
Hoewel de ontwikkeling voor iedere startende docent verschillend verloopt, kunnen doorgaans wel 
een aantal prioriteiten en accenten worden vastgelegd die leidraad zijn voor de inhoud en 
vormgeving van de begeleiding. Te denken valt aan schooleigen competentieprofielen en/of  
prioriteiten. 
 
Zie paragraaf 4.6: accenten in de begeleiding van startende leraren 
 
 
Uitgangspunt 7: een inductieprogramma voor startende docenten is een fase in het permanente 
leertraject van docenten 
 
Een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvol inductieprogramma is dat de begeleiding van 
startende leraren deel uitmaakt van een continuüm van levenslang leren. Dat betekent dat inductie 
moet aansluiten op de voorgeschiedenis van de docent (in het bijzonder de lerarenopleiding), en 
tegelijkertijd dient aan te sluiten op de verdere ontwikkeling van de docent en verdere 
(na)scholingstrajecten. Dit heeft de volgende gevolgen: 
 
A. Om het leertraject goed vorm te geven moet de beginsituatie van de startende docent in kaart 

worden gebracht. Zie paragraaf 4.3: aandacht voor de beginsituatie van de docent 
B. De ontwikkeling van een startend docent is (lang) niet klaar na drie jaar. De ontwikkeling van een 

startend docent staat in relatie tot de schoolontwikkeling. De mate waarin en de wijze waarop 
een docent zich ontwikkelt en leert is onderwerp van jaargesprekken. Leidinggevenden maken 
daarbij gebruik van 360 graden feedback en POP-gesprekken.  Zie, onder andere, paragraaf 3.2 
Visie op professionalisering en personeelsbeleid 

C. Er dient goed te worden nagedacht over de verhouding tussen wat aan bod komt in de initiële 
opleiding (de lerarenopleiding) en het inductieprogramma. Zie paragraaf 4.2: aandacht voor de 
beginsituatie van de docent. 

 
 
Uitgangspunt 8: Ontwikkeling kost tijd 
 
Een inductietraject van 1 jaar is niet afdoende. Een driejarig traject wordt als meest wenselijk gezien.  
Zie paragraaf 3.3: duur en inrichting van het inductieprogramma 
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Uitgangspunt 9: de school heeft een visie op het leren van (startende) docenten, die congruent is 
aan de visie op het leren van leerlingen, en die gekoppeld is aan de schoolontwikkeling. 
 
De ontwikkeling van de pegagogische en didactische bekwaamheid van de docent staat in het teken 
van de visie die de school heeft op goed docentschap. 
  
Zie paragraaf 3.2: Visie op professionalisering en personeelsbeleid 
 
Uitgangspunt 10: wederzijdse investering 
 
Een van de doelen van een inductietraject is om te komen tot binding tussen de startende docent en 
de school. In ieder inductietraject is er dan ook sprake van een wederzijdse investering: de school 
investeert in de starter en de starter investeert in zijn eigen ontwikkeling (en dus ook in die van de 
school). 
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3. Inbedding in de schoolorganisatie 
 

3.1. Beginsituatie van de school 

 
We zien de school als een lerende organisatie. Als een school een inductieprogramma opzet, moet 
dit passen bij de ontwikkeling van de school als geheel en de ambities van de school. Anders gezegd: 
de keuze voor activiteiten is afhankelijk van wat de school wil en wat de school op dit moment 
aankan. Tegelijkertijd is het zo dat de aard, omvang en complexiteit van de activiteiten die de school 
wil inzetten, mede bepaalt welke (verander)strategie op dat moment het beste is.  
  
Een school kan veranderen op vijf niveaus: 

- Improviseren: zorgen dat het bestaande wordt uitgevoerd, hetzelfde doen als voorheen, 
maar beter. 

- Verbeteren: het bestaande beter maken, meer met hetzelfde doen of hetzelfde met minder 
doen. 

- Vernieuwen: breken met het bestaande en vervangen door iets nieuws, iets anders doen 
gericht op hetzelfde doel. 

- Netwerken: eigen kader en kader van partners resulteert in nieuw kader, waardentoevoeging 
door nieuwe partner.  

- Transformeren: op zoek gaan naar nieuwe kaders (doelen, betekenis), anders doen gericht 
op nieuwe doelen. 
 

Van type 1 naar type 5 is er sprake van een toenemende omvang, complexiteit en inspanning om de 
gewenste verandering te realiseren. Hieronder staat een overzicht van de geleidelijke ontwikkeling 
van het veranderproces, overgenomen uit ‘ handreiking verbeteren en vernieuwen, INK’ . 
 

improviseren verbeteren vernieuwen netwerken transformeren 

Meer korte 
termijn 

    Meer lange 
termijn 

Meer 
operationeel 

    Meer strategisch 

Meer inhoudelijk     Meer 
procesgericht  

Meer 
structurerend 

    Meer 
oplossingsgericht 
/ creatief sturend 

Meer (nog) 
overtuigen van 
noodzaak 

    Hoge mate van 
zelfbesef en 
eigen inzicht 

Meer gericht op 
de zaak 

    Meer gericht op 
mens en zaak in 
samenhang 

Meer probleem 
oplossend en 
gericht op 
verbetering 

    Meer 
vernieuwend en 
transformerend 
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Om de beginsituatie van de school met betrekking tot inductie in beeld te krijgen, kan de school 
gebruik maken van het ontwikkelmodel van “School aan Zet”. Scholen kunnen via deze website een 
Zelfevaluatie invullen om te kijken in hoeverre ze een ‘lerende organisatie’ zijn.  

´Waar staan we nu?´, ´Waar willen we naartoe?´ en ´Hoe gaan we daar komen?´ zijn vragen die 
scholen zichzelf stellen in hun ontwikkeling naar een lerende organisatie. School aan Zet heeft een 
zelfevaluatie ontwikkeld die het mogelijk maakt om een beeld te geven waar de medewerkers in de 
school vinden dat de school staat in deze ontwikkeling. 

De zelfevaluatie is een digitale vragenlijst die de school kan inzetten wanneer, hoe vaak en onder wie 
men wil. De enquête kost circa 15 minuten om in te vullen en bestaat zowel uit vragen die gaan over 
waarneembare feiten (‘Heeft de school een introductieprogramma voor nieuw personeel?’) als uit 
meer persoonlijke vragen (‘Ik voel mij goed voorbereid op mijn rol binnen de school’).  

Nadat iedereen de vragenlijst heeft ingevuld, levert School aan Zet een overzichtelijke anonieme 
rapportage van de totale scores. Deze rapportage vormt input voor een rijk gesprek op school. Ook 
worden de uitkomsten meegenomen in de gesprekken die experts van School aan Zet voeren met de 
kerngroep die de school samenstelt. De school bepaalt of de data breder inzichtelijk worden 
gemaakt. 

 (Bron: website School aan Zet: http://www.schoolaanzet.nl/voortgezet-onderwijs/ontwikkelmodel) 
 
Een kopie van het ontwikkelmodel is terug te vinden in bijlage 7.  

http://www.schoolaanzet.nl/voortgezet-onderwijs/ontwikkelmodel


9 
 

3.2. Visie op professionalisering en personeelsbeleid 

 
Een duidelijke visie op professionalisering en personeelsbeleid geeft richting aan het inrichten van 
een inductieprogramma. Waar wil de school dat beginnende leraren na drie jaar (minimaal) staan in 
hun ontwikkeling? Wat is het doel van het inductietraject? Welke criteria worden per fase 
gehanteerd?1 Welke basis biedt de school voor alle starters en wat is maatwerk? Welke schooleigen 
speerpunten horen binnen het traject, gezien de schoolvisie en de specifieke situatie van de school 
(doelgroep leerlingen)? 
 
Het ontwikkelen, vaststellen en uitdragen van een visie (welke docent willen wij hier op school?) is 
terug te vinden in verschillende instrumenten en activiteiten die onderdeel zijn van het 
inductietraject, zoals; 

- het bekwaamheidskader (inclusief de instrumenten om te evalueren en te observeren) 
- de betrokkenheid bij schoolontwikkeling, projecten, onderzoek, 
- het vormgeven van professionaliseringsthema’s en –bijeenkomsten. 

  
Daarnaast helpt het startende docenten als de schoolcultuur concreet beschreven staat, zoals 
bijvoorbeeld in een studiegids. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de feitelijke cultuur 
en de gewenste cultuur. 
 

KWESTIE: Zelden zijn aanname- en beoordelingscriteria voor startende docenten volledig 
expliciet; wat maakt nu dat een school iemand aanneemt of (uiteindelijk) afwijst? Weten de 
startende docenten wel wat de school van hen verwacht? Weet de school dit zelf? Weten de 
begeleiders waarop zij kunnen of moeten coachen? Zijn er voldoende instrumenten om deze 
criteria zo objectief mogelijk vast te stellen? 

 
VOORBEELD:  Bij de begeleiding wordt gebruik gemaakt van ‘Coachen op contact’ en  ‘De vijf 
rollen van de leraar’ van Martie Slooter. Deze boekjes geven een goed zicht op de rol van de 
docent en bieden daarmee een prima kapstok om het gesprek over de lespraktijk aan te gaan. In 
het kennismakingsgesprek met de docentcoach komen de boekjes en de wijze waarop de coach 
er mee werkt aan de orde. Ook de MT-leden maken als beoordelaar van de nieuwe docent 
gebruik van het observatieformulier dat gebaseerd is op “De vijf rollen van de docent”, met 
daarin verwerkt de pedagogische en didactische visie van de school. Op basis van dit formulier 
maakt het MT-lid een verslag van het lesbezoek, dat ook naar de docentcoach gaat, zodat deze 
zijn begeleiding daarop kan afstemmen (…) 
Bron: begeleiding van beginnende docenten op het Veluws College, 

http://www.wordleraarinhetvo.nl/info-voor-schoolleiders/verhalen-uit-de-praktijk/ervaringen-van-

scholen-begeleiding-starters/  

 

3.3. Duur en inrichting van het inductieprogramma 

 
Op veel scholen is het inductieprogramma vooral gericht op het eerste jaar van de startende docent. 
Een driejarig traject wordt echter over het algemeen als meest wenselijk gezien. Dit past bij het 
uitgangspunt dat ontwikkeling tijd kost. Ook voor het 2e en 3e jaar kan de school dus een programma 
op maat ontwikkelen. 
 
Een voorbeeld opzet:  

                                                           
1 Bijlage 1a en 1b bevatten voorbeelden van lesobservatieformulieren met criteria waar op gelet wordt. 

 

http://www.wordleraarinhetvo.nl/info-voor-schoolleiders/verhalen-uit-de-praktijk/ervaringen-van-scholen-begeleiding-starters/
http://www.wordleraarinhetvo.nl/info-voor-schoolleiders/verhalen-uit-de-praktijk/ervaringen-van-scholen-begeleiding-starters/
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Het 1e jaar – “deelgenoot worden van de organisatie”. 
Het 2e jaar – “voorbij de start”. 
Het 3e jaar – “de docent in zijn kracht”. 
 
In een dergelijk driejarig traject zijn de formatieve en summatieve evaluatiemomenten vastgelegd. 
Ook een jaaragenda met begeleidingsactiviteiten is relevant. 

 
KWESTIE: Een startend docent zit zowel in een begeleidings- als een beoordelingstraject. Vanaf 
het begin moet een helder antwoord gegeven worden op de volgende vragen: 
- wie zijn er bij de begeleiding betrokken en wie bij de beoordeling? 
- Wanneer vinden er beoordelingsmomenten plaats? 
- Welke informatiebronnen worden gebruikt om tot beoordeling over te gaan? 
- Welke beoordelingscriteria worden op de verschillende momenten gebruikt? 
(Zie ook verderop in hoofdstuk 4) 

 
Mogelijke thema’s en instrumenten in het programma 
 

 Introductie in: 
- schoolcultuur 
- pedagogisch klimaat 
- onderwijsconcept 

 Integreren in: 
- personeelsbestand 
- team 
- vakgroep / sectie 

 Doorlopende begeleiding op professionele ontwikkeling  
- intervisie 
- supervisie 
- gesprekken met de gids, coach, collega, 
- gesprekken met coördinator, afdelingsleider 
- themabijeenkomsten 
- lesbezoek en nabespreking 
- video interactie training 

 Leren van elkaar 
- intervisie 

 
 
 
Faciliteiten 
 
Welke faciliteiten stelt de school beschikbaar voor startende docenten? (tijd, budget, rooster, .…)? 
Zijn hier vaste afspraken over?  
 
Wettelijk heeft een startende docent in het eerste jaar recht op een reductie van 20% in de 
taakbelasting. Het is echter de vraag hoe scholen daar in de praktijk mee omgaan. Krijgt een 
startende docent echt meer tijd om zich te ontwikkelen of krijgt hij meer salaris? 
 

VOORBEELD: een school heeft een inductieprogramma ingericht voor drie jaar. Docenten die 
aan dit programma deelnemen, krijgen niet alleen werkdrukvermindering voor het eerste 
jaar, maar ook in het tweede jaar (10%) en in het derde jaar (5%) dat zij aangesteld zijn op 
school.  
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Aanbod binnen en buiten school 
 
Een school kan overwegen om inductie-activiteiten te bundelen met andere scholen. Er moet dan 
een goede afweging gemaakt worden: wat wordt binnen de school en wat wordt bovenschools 
aangeboden? 
 
Voorbeeld van een handleiding voor nieuwe medewerkers: zie bijlage 2 
Schoolvoorbeeld van een driejarig programma: zie bijlage 3 
Andere voorbeelden zijn terug te vinden op de website van de universiteit Groningen:  
http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/onderzoek/inductie/inductie-landelijk  
 
  

http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/onderzoek/inductie/inductie-landelijk
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3.4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in begeleiding en beoordeling 

 
Rollen en taken 
Wie begeleiden? En hoe zijn begeleiden en beoordelen gescheiden? 
 
Een voorbeeld van een begeleidings- en beoordelingsmodel: 
 

 
 
Uiteraard kan het advies van een of meer begeleiders betrokken worden bij de beoordeling, maar 
het moet voor alle partijen (ook de docent zelf) helder zijn hoe dit vorm krijgt. Een veilige 
begeleidingssituatie staat voorop. 
 
 
Uitgangspunten taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
 
 

 Voor het geheel van introductie en begeleiding is de schoolleiding verantwoordelijk.  

 De nieuwe docent krijgt een docentbegeleider toegewezen 

 De nieuwe docent krijgt tevens een lid van de vaksectie/vakgroep als vakinhoudelijke 
begeleider toegewezen (deze begeleider kan een advies over de benoeming uitspreken 
richting de directie) 

 De nieuwe docent maakt deel uit van een afdeling. De afdelingsleider is als direct 
leidinggevende verantwoordelijk voor een deel van de begeleiding en spreekt een advies met 
betrekking tot benoeming uit richting directie. 

 Het initiatief van de begeleiding ligt in eerste instantie bij de docentbegeleider en de 
begeleider uit de sectie/vakgroep.  

 De nieuwe docent blijft steeds geheel verantwoordelijk voor zijn lessen.  
 
Hieronder volgt een voorbeeld van een volledig uitgewerkt begeleidingsmodel.  
 
Docentbegeleider / coach 
 
Elke nieuwe docent krijgt een docentbegeleider toegewezen. Deze persoon is getraind in het bieden 
van coaching van docenten in hun professionele ontwikkeling en werkt samen met andere 
docentbegeleiders/coaches. Een docentbegeleider/coach kan de begeleider van meerdere nieuwe 
docenten op zich nemen. Hij wordt daarin gefaciliteerd in uren per te begeleiden docent. 
 
Hij heeft een coachende rol waarbij getracht wordt de nieuwe docent te laten reflecteren op eigen 
handelen. De begeleiding vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid, waarbij de inbreng van de 
nieuwe docent centraal staat . Deze persoonlijke begeleiding moet ertoe bijdragen dat de nieuwe 
docent zijn plek binnen de school snel vindt en moet tevens bijdragen aan zijn professionele 
ontwikkeling.  

1. begeleiders: 
- een vakbegeleider als gids 
- een docentbegeleider als coach 
- de collega uit het vak en/of team  

2. beoordelaars: 
- de vakgroep / sectievoorzitter 
- de afdelingsleider / teamleider of coördinator 
- het MT – de schoolleiding 
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Naast het bieden van persoonlijke begeleiding, organiseren en coördineren de docentbegeleiders 
gezamenlijk de bijeenkomsten voor nieuwe docenten. Dit kunnen themabijeenkomsten zijn 
(klassenmanagement, differentiatie, timemanagement, begeleidingsstructuur, sociale media, etc.).De 
docentbegeleiders / coaches hebben een ‘voortrekker’ die de groep vertegenwoordigt bij P&O, 
directie, etc. Deze voortrekker levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid m.b.t. het 
inductietraject nieuwe docenten en (met name) de implementatie daarvan in de praktijk. 
 
Uitgangspunten voor het werk van de docentbegeleider:  

 de begeleider bewaakt de gelijkwaardigheid; begeleiding en beoordeling zijn gescheiden  

 de begeleider mag nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de lesvoortgang van de 
nieuwe docent  

 er wordt uitgegaan van de werkelijke klassensituatie, waarbij ruimte gegeven wordt aan de 
emotionele beleving van de nieuwe docent  

 de begeleider gaat niet uit van ideaal leraarsgedrag en streeft de ontwikkeling van een eigen 
stijl van lesgeven bij de nieuwe docent na  

 de begeleider maakt aan de nieuwe docent de heersende cultuur (formeel/informeel) in de 
school duidelijk. De nieuwe docent zal zich in zekere mate moeten aanpassen, moeten leren 
functioneren binnen de bestaande structuur  

 
De begeleiding omvat:  

 het verschaffen van schriftelijke en mondelinge informatie over de gang van zaken in de 
school  

 het coachen van de nieuwe docent door middel van gesprekken. De coaching heeft primair 
tot doel de docent te helpen bij reflectie op zijn eigen handelen. Hierbij wordt ook gebruik 
gemaakt van vragenlijsten aan enkele klassen  

 het deelnemen aan intervisie  
Intervisie is een vorm van collegiale ondersteuning m.b.t. onderlinge advisering bij 
werkproblemen in een leergroep bestaande uit gelijken. Binnen een gezamenlijk 
vastgestelde structuur wordt getracht te komen tot inzichten en oplossingen in een 
zelfsturend en op reflectie gericht leerproces.  

 Procedurele zaken: de groep komt regelmatig bij elkaar op een vast ingeroosterd tijdstip.  

 het bezoeken en observeren van lessen (telkens voorafgegaan resp. gevolgd door voor- en 
nabesprekingen)  

 tussentijds het proces van begeleiding evalueren (zowel individueel als in 
groepsbijeenkomsten)  

 het formeel afronden van de begeleiding, in principe na één jaar; evt. vervolgafspraken 
worden in overleg met de schoolleiding gemaakt.  

 
Randvoorwaarden  
Als tijdens de begeleidingsperiode blijkt dat het niet ‘klikt’ tussen de nieuwe docent en de docent-
begeleider kan er een wisseling plaats vinden. De betrokken begeleider of nieuwe docent moet dit 
eerst kenbaar hebben gemaakt in een onderling gesprek. Als dit geen verandering van standpunt tot 
gevolg heeft kan bij de directie om een ontkoppeling worden verzocht. Hierbij geldt de restrictie dat 
een en ander moet passen binnen het taakbeleid.  
 
 
Sectiebegeleider 
De begeleiding door een lid van de sectie houdt het volgende in:  

 informatieverstrekking met betrekking tot de leerjaren waarin de nieuwe collega werkt  

 planningen van elk leerjaar bespreken en daarop regelmatig terugkomen 
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 bewaking van takenpakket nieuwe docent door sectiebegeleider binnen de sectie (denk 
hierbij aan het maken van proefwerken, opdrachten, projecten etc.) 

 zorgen voor lesmateriaal van alle leerjaren waar de nieuwe collega lesgeeft  

 Aanleveren van hulpbronnen, zoals vakliteratuur. 

 Regelmatig overleg waarbij de focus ligt op de  vakinhoud en vakspecifieke ondersteuning ter 
verrijking van het onderwijs (gebruik apps, smartboard, materiaal) 

 Lesvoorbereidingen per onderwerp (didactische ondersteuning, bijv. eens per week/eens per 
hoofdstuk).  Voor een nieuwe docent is het fijn om didactische tips te krijgen bij de uitleg van 
nieuwe onderwerpen en het aanreiken van verschillende werkvormen. 

 Gezamenlijk planningen en toetsen maken: hierbij ook kijken naar de haalbaarheid van de 
toetsmomenten en het tempo van de docent en de manier van toetsen. 

 bespreken van toetsing, nakijken en beoordelingen van toetsen, normeringen en de 
verwerking van cijfers in Magister 

 Invulling van kwt-uren (dit is vaak sectie afhankelijk) 

 zonodig en met toestemming van de nieuwe docent overleg plegen met de docentbegeleider  

 regelmatig nagaan of er bij betrokkene in de school(organisatie) onduidelijkheden zijn  

 Gebruik van Magister: bijvoorbeeld het invullen van vakadviezen, niveau, differentiatie. (dit 
is ook vaak vakafhankelijk) 

 Bij het signaleren van vragen of problemen de nieuwe docent stimuleren om dit te 
bespreken in de werkgroep nieuwe docenten of anderen er bij te betrekken die behulpzaam 
kunnen zijn bij het oplossen en beantwoorden hiervan. 

 lesbezoek (enkele keren, in overleg met de nieuwe collega) gevolgd door didactisch gesprek.  

 De sectiebegeleider is mede verantwoordelijk voor de evaluatie en de beoordeling van de 
nieuwe docent vanuit de sectie. 

o Oktober/november; eerste evaluatie (lesbezoek, leerling-enquête en 
evaluatieformulier) 

o Februari/maart; beoordeling (lesbezoek, leerling-enquête en beoordelingsformulier 
met advies benoeming) 

De sectiebegeleiders hebben één bijeenkomst aan het begin van het cursusjaar met de 
hoofdverantwoordelijke van de groep van docentbegeleiders.  
 
Deze taken doen een beroep op de volgende competenties: 

 Vakdeskundigheid 

 Coachende houding 

 Reflecterend vermogen 

 Het effectief kunnen confronteren 
 
Evaluatie en beoordeling 
 
Het doel van de evaluatie en beoordeling van de nieuwe docent is het komen tot een beslissing van 
de directie over de positie van de nieuwe docent na de proefperiode. Die beslissing kan zijn:  

a) benoembaar. Indien er uren zijn kan de aanstelling gecontinueerd worden in vast 
dienstverband of in verlengd tijdelijk dienstverband. Indien er geen uren beschikbaar zijn, 
wordt de aanstelling gestopt. 

b) niet benoembaar. Dit betekent dat de aanstelling niet gecontinueerd wordt. Als er geen 
uitzicht is op uren voor het volgend schooljaar wordt de docent toch beoordeeld. Doel 
daarvan is het kunnen geven van informatie indien hij/zij bij een andere school solliciteert.  

 
De evaluatie en de beoordeling van de nieuwe docent vindt plaats door de sectie en de 
afdelingsleider van de nieuwe docent. Beiden zetten de volgende stappen daarin: 
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o Oktober/november; eerste evaluatie (lesbezoek, leerling-enquête en 
evaluatiegesprek/-formulier) 

o Februari/maart; beoordeling (lesbezoek, leerling-enquête en beoordelingsgesprek/-
formulier met advies benoeming) 

Zowel de sectiebegeleider als de afdelingsleider doet een voorstel wat betreft de benoembaarheid 
aan de directie. De directie neemt de beslissing op basis van alle beschikbare informatie en voert het 
beoordelingsgesprek. De directie wint geen informatie in bij de docentbegeleider / coach. 
 
Zie ook de volgende documenten: 

 360 graden feedback (bijlage 4) 

 Lesobservatieformulier (bijlage 1a en 1b) 

 Leerlingenquête: http://www.voorelkementor.nl/documenten/beoordelingsformulier-
docenten.pdf 
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4. Inhoud van de begeleiding 
 

4.1. Kwaliteit van de begeleiding 

 
Ieder inductieprogramma staat of valt met de kwaliteit van de begeleiders die ingezet worden. 
Voorbeelden van maatregelen die de kwaliteit van de begeleiding bevorderen: 

 begeleiders intern trainen en/of externe scholing aanbieden (en dit op te nemen in het 
scholingsplan van de betreffende medewerkers). Begeleiders kunnen diverse cursussen / 
opleidingen als achtergrond hebben, bijvoorbeeld een opleiding ‘coach in het onderwijs” of 
een Master Begeleidingskunde. 

 een duidelijke functieomschrijving te hanteren voor de begeleiders van startende docenten 

 de kwaliteit van de begeleiders toetsen aan landelijke beroepsbeelden (bv. De Velon-
standaard voor schoolopleiders) 

 een van de schoolopleiders aanstellen als verantwoordelijke/coördinator/aanspreekpunt 
voor het inductieprogramma. breed naar de personele situatie van de organisatie kan kijken 
en daar invloed op heeft, die bijvoorbeeld een gesprekspartner is van het MT. Deze 
schoolopleider kan samen met de schoolleiding zorgen voor maatwerk voor de individuele 
startende docent en daarbij tegemoet komen aan de personele invulling en behoefte van de 
organisatie. Deze wisselwerking schept een goed leerklimaat voor de startende docent in een 
organisatie. 

 zorgen dat de begeleidingsstructuur breed in de organisatie ligt en dat het team van 
begeleiders een diversiteit aan kwaliteiten bezit. 

 doen aan “kwaliteitszorg van de begeleiding”, bijvoorbeeld door startende docenten na 
afloop van het traject te bevragen over hun ervaringen en hier een plan-do-check-act cyclus 
aan te verbinden. 

 

4.2. Meervoudige begeleiding 

 
Uit de literatuur is gebleken dat startende studenten behoefte hebben aan verschillende typen 
begeleiding. In de literatuur wordt de volgende indeling gemaakt van soorten begeleiding: 
 Begeleiding bij de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van een eigen identiteit als 

leraar;  
 Emotionele begeleiding, bijvoorbeeld bij het opbouwen van zelfvertrouwen, de 

doelmatigheidsbeleving (‘self efficacy’) en het behoud van motivatie.  
 Begeleiding bij de sociale ontwikkeling als lid van het team, de schoolorganisatie en de 

beroepsgroep;  
 Begeleiding bij de professionele ontwikkeling: pedagogisch, (vak)didactisch en 

vakinhoudelijk. 
 
Een andere manier om het in te delen is om te spreken van de rollen gids, coach en collega2: 

 Soms is een startende leraar het meest gebaat bij goede feedback op zijn manier van 
lesgeven.  De gids/ de vakbegeleider geeft de basisfeedback, laat zien hoe het moet of beter 
kan en wijst de beginnend docent de weg. 

 De coach/ de docentbegeleider kan observeren, luisteren en de juiste vragen stellen. “Je 
doet het niet voor zoals de gids maar je begeleidt de starter bij het zoeken naar antwoorden 
op zijn eigen vragen.” 

                                                           
2  Chantal Kessels (APS) in Van twaalf tot achttien — Jrg. 2013 (oktober 2013) Nr. 8 
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 De collega in het school- of vakteam ziet en erkent de kwaliteiten van de startende docent 
die nieuwe inzichten en kennis meebrengt en stimuleert de organisatie om hier gebruik van 
te maken. Doordat de startende docent wordt aangesproken op zijn kwaliteiten wordt 
zijn/haar groei bevorderd.  

 
Op basis hiervan moet een goed inductieprogramma in onze ogen in ieder geval de volgende vier 
onderdelen bevatten:  

1. een mentorsysteem, waarbij mentoren op de werkplek directe begeleiding geven, maar 
waarbij ook groepsmentorbijeenkomsten (bijvoorbeeld in de vorm van begeleide intervisie) 
kunnen plaatsvinden;  

2. een expertsysteem, waarbij experts zoals ervaren collega’s en experts uit de 
lerarenopleidingen, input leveren (bijvoorbeeld in de vorm van seminars, colleges, trainingen 
of begeleidende materialen);  

3. een peersysteem, waarbij beginners (al of niet in dezelfde school) elkaar begeleiden en 
daarin begeleid worden door een goede netwerk-infrastructuur;  

4. een systeem gericht op zelfreflectie (bijvoorbeeld aan de hand van een portfolio).  
 
 

4.3. Aandacht voor de beginsituatie van de docent 

 
Startende docenten komen niet blanco op je school. Ze starten doorgaans met een eindportfolio 
vanuit de lerarenopleiding of een opgebouwd dossier vanuit een andere school. 
Het verhelderen van de beginsituatie kan twee verschillende doelen dienen: 

- het levert input voor het besluit over de aanstelling van de startende docenten 
- Het levert input voor het vaststellen van een leertraject (advies, eerst inventariseren gedurende 
minimaal 4 weken) 
 

Afhankelijk van het doel kunnen verschillende activiteiten en instrumenten worden ingezet voor het 
in kaart brengen van de beginsituatie van de startende docent: 

- een schriftelijke sterkte-zwakte analyse met aan aantal kenmerkende situaties  
- een criteriumgericht interview 
- een motivatiegesprek 
- een lessimulatie 
- lesobservaties gedurende de eerste 6 weken (speeddaten) 
- POP-gesprek 
- Het voorleggen van casuïstiek  

 
KWESTIE: De persoonlijkheid van een docent doet er toe. Is er een klik met de leerlingen, en met de 
directe collega’s? Is er wel de bereidheid om te leren? 
Bekwaamheden die hierbij vaak worden genoemd zijn; het vermogen om op een constructieve en 
kritische manier terug te kijken op wat je gedaan hebt, het vermogen om de dingen op een andere 
manier aan te pakken, en daarin samen met anderen op te trekken.  
Hoe krijg je hier zicht op? Casuistiek, het Criterium Gericht Interview3, en vormen van zelfreflectie 
zijn geschikte instrumenten. 
 
Bijlage 6: checklist begeleidingsbehoefte, RSG Linge  
  

                                                           
3
 http://www.leraar24.nl/video/575/criterium-gericht-interviewen 
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4.4. Aandacht voor de basisbehoeften van de startende docent 

 
Bij leerlingen moet aan drie basisbehoeften voldaan zijn om tot leren te komen (Deci & Ryan4). Dit 
geldt ook voor de startende docent als lerende in de organisatie. Het betreft: 

1. De behoefte aan relatie 
2. De behoefte tot autonomie 
3. De behoefte tot competentie 

 
Onder de basisbehoefte relatie wordt verstaan dat de startende docent zich geaccepteerd weten op 
school, ze erbij horen, het gevoel hebben welkom te zijn, en dat ze zich veilig voelen.  
Een gevoel van rust en veiligheid kan worden bevorderd door: 
 Regelmatige gesprekken met een coach, die niet betrokken is bij de beoordeling. Dit betekent 

bijvoorbeeld ook het inbouwen van een vast begeleidingsmoment, het nemen van de tijd voor 
een gesprek (40-50 minuten), het geven van volledige aandacht (geen collega’s die binnenlopen 
met vragen, niet in de personeelskamer,.. 

 Het aangaan van informele contacten, al dan niet met andere starters 
 Helderheid over de begeleiding(sstructuur)  
 Helderheid over de beoordeling en de beoordelingscriteria 
 Recht doen aan de vertrouwelijkheid van begeleidingsgesprekken 
 Niet enkel nadruk te leggen op de verbeterpunten, maar juist ook vanuit kwaliteiten te werken 
 
Onder de basisbehoefte competentie wordt verstaan dat de startende docent ontdekt dat de taken 
die hij moet doen ook aan kan, en dat hij  ontdekt dat hij steeds meer groeit in de uitvoering van 
deze taken, in zijn beroep. Dit zou kunnen worden bevorderd door: 
 Het betrekken van starters bij verschillende overleggen, projecten en clubjes in de school 
 Ruimte geven aan verschillende docentstijlen en werkwijzen, zodat zij kunnen ontdekken waar 

hun kracht en valkuil ligt 
 Blijk geven van hoge verwachtingen, die aansluiten bij de mogelijkheden en talenten 
 Vragen stellen die uitnodigen tot reflectie 
 
Onder de basisbehoefte autonomie wordt verstaan dat de startende docent zijn eigen leren en 
ontwikkeling kan sturen, in elk geval voor een groot deel. Dit zou kunnen worden bevorderd door: 
 Het honoreren van initiatieven 
 Het waarderen van ideeën en er wat mee doen  
 Starters uitdagen eigen oplossingen te bedenken 
 Starters echte keuzes geven in hun docenttaken (hoe en wat) 
 Starters mee laten bepalen over lesstof, methode, werkwijze sectie, aanpak klassen, etc.. 
 Starters een aantal (eenduidige) organisatorische taken toevertrouwen 
 
Deze drie basisbehoeften kunnen de grondslag vormen voor het inductietraject. Vanuit deze 
basisbehoeften kan de startende docent werken aan het vergroten van zijn/haar zelfvertrouwen.  
 

4.5. Maatwerk 

 
De startende docent onderneemt bewust diverse typen activiteiten om zich te ontwikkelen. Vanuit 
de school worden verschillende mogelijkheden geboden. 

                                                           
4 Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic 
motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78. 
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Om de eigen leerpunten in kaart te brengen en gerichte leeractiviteiten uit te zetten kan de 
startende docent een groot aantal instrumenten inzetten, waaronder vormen van zelfevaluatie en 
externe bronnen zoals als leerlingen en collega’s. Ook het opnemen en (gezamenlijk) analyseren van 
lessen is een krachtig middel. 
 
Docenten leren vaak door onverwachte en informele situaties. Het inductietraject verloopt voor elke 
docent verschillend. De ontwikkeling tot professionele docent met zijn eigen identiteit is deels een 
onvoorspelbare ontwikkeling, met  trefwoorden als crisis, weerstand, identificatie en separatie, in 
een steeds veranderende omgeving. 
 
De startende docent geeft hier samen met zijn/haar begeleiders structuur en doelgerichtheid aan.  
De aard en inhoud van de begeleiding hangen bijvoorbeeld af van: 

1. De mate waarin de startende docent zich veilig en bekwaam voelt (adaptieve 
taakbegeleiding) 

2.  De fase van de ontwikkeling waarin de startende docent zich bevindt, in relatie tot het 
bekwaamheidskader 

3. De leervoorkeuren van de startende docent (kunst afkijken, participeren, kennis verwerven, 
oefenen, ontdekken)5 

4. De mate waarin de interventie geschikt is voor het leerresultaat dat je wilt bereiken 
(individuele coaching, leren in en met de groep, leren vanuit ervaring, inbreng van nieuwe 
kennis, geschikt begeleidingsmodel,..) 

 
Op maat begeleiden vergt specifieke vaardigheden en vermogens van de begeleider. Het is 
bijvoorbeeld nodig dat de begeleider zijn of haar interactie afstemt op de startende docent, zodat die 
zich gezien voelt. Ook opbouwende feedback en positieve feedback over wat al goed gaat, zijn van 
groot belang. Het is de verantwoordelijkheid van beide partijen, maar vooral van de begeleider om te 
werken aan de onderlinge relatie, ook als er op het eerste gezicht geen ‘klik’ is. Het voelen van een 
klik in een begeleidingsrelatie laat zich niet zomaar voorspellen. Een goede match berust op gronden 
die politiek, persoonlijk of professioneel van aard kunnen zijn.  Het ontbreken van een persoonlijke 
klik hoeft een professionele relatie niet in de weg te staan. Relevant is dat de begeleider en starter 
onderzoeken waarin zij verschillen en hoe zij tot een effectieve begeleidingssituatie kunnen komen. 
Interessant hierbij is het classificatiemodel van Myers-Briggs (http://nl.wikipedia.org/wiki/Myers-
Briggs_Type_Indicator). 
 
Begeleiding is niet vrijblijvend. Begeleidingsactiviteiten zijn verplicht, en vragen inzet en output. Voor 
startende docenten moet helder zijn waar zij zich aan committeren en wat er van ze verwacht wordt. 
Afspraken over begeleiding liggen vast in jaarplanning, roostering en normjaartaak. 

 
KWESTIE: het bieden van maatwerk vraagt professionele en gevarieerde begeleiding. 
Afhankelijk van het ontwikkeldoel dat voorligt heeft de begeleiding soms de rol van gids (de 
deskundige vakcollega), als coach (de begeleider van het leerproces en de persoonlijke 
ontwikkeling), en als collega (ondersteuning in de rol van docent, de ontwikkeling van de 
eigen professionele identiteit, ervaren van eigenaarschap en persoonlijke invulling geven aan 
je taak). Dit vraagt om begeleiders die voldoende zijn toegerust om de verschillende 
begeleidingsrollen te vervullen. Dit vraagt ook om een goede invulling van de begeleiding van 
de vakcollega. 

                                                           
 
5
 zie http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/Leren-en-

ontwikkelen/Leervoorkeuren.html   
Voor de test zelf, zie: 
http://diejoostdejong.files.wordpress.com/2012/01/leervoorkeurentest_twijnstra_gudde1.pdf 
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4.6. Accenten in de begeleiding van startende leraren 

 
We onderscheiden hier drie accenten die volgens ons van belang zijn, scholen kunnen hier 
desgewenst eigen accenten aan toevoegen of variëren: 
 
 Het eerste accent ligt op het aangaan van een relatie met leerlingen, het creëren van veiligheid in 

de klas, en het zorgen voor duidelijkheid en structuur; leerlingen weten waar ze aan toe zijn. 
 

 Het tweede accent legt de focus op het leren van leerlingen, met vormen van activerende 
didactiek, differentiatie, en complexere leer- en denkvaardigheden. 
 

 Het derde accent richt zich op de verbreding van de docent-rol, door bijvoorbeeld verdere 
verdieping in het leren van leerlingen, de pedagogische taak, het mentoraat, en deelname aan 
ontwikkelgroepen binnen en buiten de school. 

 
Het programma voor startende docenten kan een zekere fasering worden aangebracht, waarbij het 
zwaartepunt/de prioriteit in de loop van de tijd verschuift. 

 
 
KWESTIE:  Een fasering in het programma betekent niet dat onderdelen van de docentrol pas in 
het derde jaar een rol gaan spelen. Het is juist een uitdaging om de docent van het begin  af aan 
een rol te geven in de schoolorganisatie, bijvoorbeeld via co-mentoraat, of deelname aan een 
specifieke ontwikkelgroep. 

 

4.7. Een veilige begeleidingssituatie 

 
Een veilige begeleidingssituatie is van het grootste belang voor de ontwikkeling van de startende 
docent. De ideale situatie is dat een begeleider geen (rechtstreekse) rol heeft in de beoordeling: 

 In een open en vertrouwelijke sfeer komt de begeleider eerder tot de kern van het 
begeleiden op individueel niveau. 

 De persoonlijke band tussen begeleider en nieuwe docent wordt bevorderd. 

 De begeleider kan zijn rol als vertrouwenspersoon volledig benutten (adviseren, coachen). 

 De begeleider komt niet in een spagaat (hoeft niet zijn eigen vlees te keuren). 

 De begeleider kan waardenvrij sturen in begeleidingsprocessen (zelf, maar ook de andere 
actoren). 

 De begeleider is vanuit zijn paraplufunctie de ideale schakel (procesbewaker) tussen nieuwe 
docent – begeleidingsproces (actoren) – beoordeling. 
 

Er zijn echter ook argumenten te noemen tegen de scheiding: 

 De begeleider heeft beperkte vrijheid in gesprekken met de andere actoren in het proces, 
door zijn vertrouwensband met de nieuwe docenten. 

 De begeleider heeft soms informatie over een nieuwe docent die van belang kan zijn voor de 
andere actoren. Vanuit zijn vertrouwelijke rol, kan hij hier soms onvoldoende mee doen. 

 Het startdocument per docent (met beginsituatie voor het coachingstraject) vergt 
zorgvuldigheid omtrent de status van dit document. 

 Bij neutrale informatieoverdracht zijn zorgvuldigheid en transparantie (de begeleide docent 
geeft toestemming en tekent voor het verslag) van belang. 

 
Hieruit volgt het volgende advies: 
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 De begeleider kan (en moet) neutrale informatie kunnen aandragen voor het 
beoordelingsproces (bijv.: lesverslag / gespreksverslag op hoofdlijnen / verslag activiteiten in 
het begeleidingstraject). 

 Maak heldere, eenduidige afspraken over de vertrouwelijkheid. Gebruik hiervoor een format 
dat schoolbreed erkend wordt. Maak dit aan alle medewerkers bekend. 

 Zorg voor een helder, eenduidig traject van begeleiding, zet dit in het jaarrooster. 

 Beschrijf de spelregels in geval van een geschil. 
 
 
Op deze manier is voor alle partijen helder wie verantwoordelijkheid draagt en wie invloed heeft op 
de processen in de begeleiding en beoordeling van docenten. 
 
 

4.8. Begeleiding van het docentschap in de volle breedte  

 
Groeien in je rol als docent gaat niet alleen over het overdragen van kennis en aanleren van 
vaardigheden, maar vooral ook om de ontwikkeling en het uitdragen van je eigen menszijn en dat 
van je leerlingen. Met andere woorden: Wie ben je? Wat kom je doen? Wat wil je bereiken? Ben je 
zelfbewust en ben je je bewust van je voorbeeldfunctie?  
 
Als startend docent ontwikkel je een eigen taakopvatting (wat doe je wel / niet) en een eigen 
beroepshouding (hoe en waarom doe je de dingen die je doet? Welke achtergrond / welk 
wereldbeeld ligt ten grondslag aan je handelen en je ideeën)? Dit zijn vaste onderwerpen in het 
functionerings- en beoordelingsgesprek. Het geeft concrete beelden bij het functioneren van de 
docent en handreikingen voor het verbeteren van het eigen functioneren. Het geeft inhoud en 
richting aan onderdelen van het begeleidingsproces van docenten. Bovendien raken deze aspecten 
van het begeleidingsproces aan de schoolcultuur en maken ze elementen hiervan bespreekbaar. 
 
Juist nu passend onderwijs vorm gaat krijgen, is naast kennis van en ervaring met de 
ontwikkelingsfasen van kinderen, een empathisch vermogen van belang om op tijd problemen bij 
leerlingen te kunnen signaleren. Het verdient aanbeveling dat iedereen die met kinderen werkt op 
gezette tijden niet alleen de cognitieve ontwikkeling bespreekt, maar ook de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerling onderwerp van overleg laat zijn. 
 
Aspecten die de docentbegeleider aan bod kan laten komen in het begeleidingstraject: 

 

 Respect (wat is het? Hoe verdien je het? Hoe bespreek je het?) 

 Empatisch vermogen (Wie zijn de kinderen die je voor je hebt?) 

 Gevoel voor verhoudingen (Belonen en straffen / hiërarchie, hoe ga je daar mee om? Wat 
zijn de schoolafspraken hieromtrent?) 

 Orde houden (hoe doe je dat?) Hoe spreek je leerlingen aan op hun gedrag? 

 Ontwikkelingspsychologie (kerntaak van de docentopleiding) 

 Sociologie (kerntaak van de docentopleiding) 

 Groepsdynamica 

 Passend/adaptief onderwijs (aansluitend bij de leerlingen) 

 Psychopathologie: ook een goed beeld hebben van leerlingen met beperkingen, en weten 
wanneer je ze door moet verwijzen 

 Reflecteren op het eigen docentgedrag samen met de leerlingen (in samenspraak met de 
begeleider(-s)) 

 Slechtnieuwsgesprek / oudergesprek (Hoe doe je dat?) 
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 Complexiteit van het beroep van docent 
 
Instrumenten: 

 Lesbezoeken 

 Collegiale consultatie 

 Intervisie en spelvormen die de rollen verduidelijken (talentenspel) 

 Video-coaching 

 Begeleidingsgesprekken (met vaksectie / team / coach / leidinggevenden) 

 Co-mentoraat (eerste jaar zonder eigen taken) 

 Leerlingenenquête  
 
Wanneer 

 Je mag van elkaar verwachten dat dit een continu proces is. 

 De organisatie heeft vaste momenten voor begeleiding (-svormen) in het jaarrooster 
opgenomen. 

 
Waarom 

 Het benaderen / bespreken van de sociaal-emotionele aspecten van je functioneren brengt 
enerzijds de schoolcultuur in beeld en maakt anderzijds de drijfveren van de docent 
bespreekbaar.  

 De ontwikkeling en bespreking van het docentschap in de volle breedte draagt bij aan een 
beargumenteerde mening van en over de nieuwe docent en geeft helderheid over de 
inpasbaarheid (van docent en / of programma) in de schoolcultuur. 

 Het leert docenten verschillen te zien en te ervaren tussen achtergronden van leerlingen, 
ouders en collega’s. 

 Het geeft de coach handvatten voor de begeleiding (contacten met leerlingen, ouders, 
collega’s). 

 De omschrijving van de competentieprofielen biedt vaak onvoldoende basis voor 
beoordeling over de volle breedte. 
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5. Doorontwikkeling handreiking 
 

- Wat missen we (welke interventies in  het programma en / of in scholen, welke deskundigheid)? 
Interventies beter koppelen aan leerlijnen (richting een leven lang leren). 

- Samenwerking zoeken met School aan Zet? 
- Post-initiële opleiding toevoegen, masterclasses (bijv. ict, motivatie, differentiatie, 

hoogbegaafdheid, ….), simulatieschool, ‘identiteitsworkshops’, …..? 
 
 
 

Bronnen en links 
 
http://www.aps.nl/web/startende-leraren/inductie 
 
http://www.platformrotterdam.nl/doc/toolboek/Toolboek.pdf 
 
http://reflecterenactiepagina.noordhoff.nl/pdf/Reflecteren-de-basis-hoofdstuk-1.pdf 
 
Deci, E. & R. Ryan (2002). Overview of Self-Determination Theory: An Organismic Dialectical 
Perspective, in Handbook of Self-Determination Research", pp. 3-34, Rochester. 
 
Dirkse-Hulscher,S. & Talen, A. (2007). Het groot werkvormenboek. Academic Service. 
 
Groot de, A. & Nobel, G. (2005). Pot met Goud: Werkboek intervisie in het onderwijs. 
 
Korthagen, F. & Vasalos, A. (2001). Maatwerk bij coaching. Handboek Effectief Opleiden 26(167), 
11.5-3.01 – 11.5.-3.16. 
 
Slooter, M. (2005). Coachen op contact: De basis in het primaire proces. CPS-Onderwijsontwikkeling 
en advies. 
 
Ryan & Deci (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation,. Social 
Development, and Well-Being.  American Psychologist, 55, , 68-78. 
 
Stevens, L (2004) (red.) Zin in school . Amersfoort: CPS..  
 
 
 
  

http://www.platformrotterdam.nl/doc/toolboek/Toolboek.pdf
http://reflecterenactiepagina.noordhoff.nl/pdf/Reflecteren-de-basis-hoofdstuk-1.pdf
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Bijlagen 
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Bijlage 1a: voorbeeld lesobservatieformulier 
Observatieformulier van :                 
Bestemd voor  :  
Datum / uur  :   / 
Leraar   :  
Klas / aantal leerlingen :   

Binnenkomst en start van de les  

 

 

Terugkomen op de vorige les  

 

 

Instructie  

 

 

Leerlingactiviteit  

 

 

Afsluiting  

 

 

Interactie  

 

 

Variatie in werkvormen  

 

 

Lesplan  

 

 

Orde  

 

 

Houding docent  

 

 

Presentatie docent  

 

 

Gebruik hulpmiddelen  

 

 

Competenties  

Interpersoonlijk 
 

 

Pedagogisch 
 

 

Vakinhoudelijk  en 
didactisch 

 

Organisatorisch 
 

 

Samenwerken met 
collega’s 

 

Samenwerken met  
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omgeving 

Reflectie 
 

 

 

lesfase geplande 
tijd 

lesdoel 
nr. 

lesinhoud 
(lesstof)  

didactische werkvormen 
 

Hulpmiddelen 

leeractiviteit: 
Wat doet de 
leerling? 

onderwijsactiviteit: 
Wat doet de docent? 
  

 
fase 1 
 
aandacht 
richten 

      

 
fase 2 
 
informatie 

      

 
fase 3 
 
controle 

      

 
fase 4 
 
instructie 

      

 
fase 5 
 
begeleiden 
zelfstandig 
werk 

      

 

bordschema  
 
 
 
 
 
 

opmerkingen 

 

Totale indruk  
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Opmerkingen / Bespreken  
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Bijlage 1b ICALT observatieformulier 
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Bijlage 2: handleiding voor nieuwe medewerkers, inhoudsopgave  

(Bron: Arentheem College) 
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Bijlage 3: SCHOOLVOORBEELD: EEN DRIEJARIG BEGELEIDINGSTRAJECT  
Bron: OSG Zeewolde 
 
Een baan in het (voortgezet) onderwijs is complexer dan de meeste mensen denken. Ook voor 
beginnende leraren is de start vaak niet eenvoudig, omdat zij starten in een systeem van regels, 
afspraken en gewoontes die vaak niet in korte tijd zijn te doorgronden. Dit schoolsysteem moet de 
startende docent zich wel snel eigen maken, omdat vanaf de eerste dag de volledige 
verantwoordelijkheid voor het functioneren met de leerlingen bij de docent ligt.  
Gezien de complexiteit van een gemiddelde onderwijsorganisatie, gaat de voorkeur uit naar een 3-
jarig begeleidingstraject voor nieuwe docenten. Het eerste jaar is dan gericht op kennismaking en het 
verkennen van en wennen aan de school, de leerlingen en collega’s. In het tweede jaar vindt 
uitbreiding van taken plaats en krijgt de docent al een vaste plek in de organisatie met eigen 
verantwoordelijkheden. Het derde begeleidingsjaar staat in het teken van specialisatie, gebaseerd op 
gesprekken en afspraken die voortvloeien uit de begeleiding en uit het inmiddels geformuleerde 
POP*. Het begeleidingstraject (afspraken / deelafspraken) is opgenomen in het aanstellingsbesluit en 
(organisatorisch) weggeschreven in de jaarplanning, waarbij na het eerste, tweede of derde jaar de 
beslissing valt voor: 

 Vaste benoeming 

 Tijdelijke benoeming met individueel begeleidingstraject en uitzicht op vaste benoeming 

 Ontslag  
Dit ter beoordeling van de schoolleiding / personeelsfunctionaris. 
 
De docentbegeleider krijgt informatie over de nieuwe docenten uit lesbezoek, 
begeleidingsbijeenkomsten, van sectie- en kernteambegeleiders, van direct leidinggevende van de 
betreffende docent. De docentbegeleider maakt een startdocument, waarin per startende docent de 
beginsituatie wordt geschetst. Dit document heeft een algemeen beschrijvend (niet oordelend!) 
karakter en dient voor de nieuwe docent als startdocument voor de gesprekken die hij gaat voeren 
tijdens het begeleidingstraject (het kan uitgroeien tot een beknopt portfolio dat de basis kan zijn voor 
het POP). Verslaglegging van begeleidingsafspraken gebeurt schriftelijk, is transparant, eenduidig en 
altijd medeondertekend door de begeleide medewerker. 
De docentbegeleider is vertrouwenspersoon voor de nieuwe docent en neemt geen deel aan de 
functionerings- en beoordelingsgesprekken. Hij is de spin in het web van begeleiding. Hij initieert, 
organiseert en bewaakt het proces van begeleiding. In samenwerking met de administratie zorgt de 
docentbegeleider aan het begin van het schooljaar voor een kennismakings- / informatiebijeenkomst 
en een startpakket met praktische informatie over de school. 
 
De afzonderlijke actoren die betrokken zijn bij de begeleiding van nieuwe docenten,  zijn 
verantwoordelijk voor de inhoudelijke, organisatorische en beoordelende aspecten van de 
begeleiding. 
 
Kennis van de schoolcultuur en de visie van de school op onderwijs en leerlingen zijn uitgangspunt van 
de begeleiding. Dit geeft richting aan het ‘waarom’ en ‘hoe’ van de processen die in de school zijn 
afgesproken en daarmee ook aan de begeleiding van docenten. 
 
1e jaar 
Wennen en verkennen 
De nieuwe docent krijgt begeleiding volgens een vastomlijnd plan. Na een uitgebreid 
kennismakingstraject (2 á 3 maanden, afhankelijk van aantal en niveau van de startende docenten) 
met wekelijkse bijeenkomst in een meer informele sfeer, volgen intervisie en collegiale consultatie. 
Lesbezoeken door de diverse actoren, twee functioneringsgesprekken en een beoordelingsgesprek. 
Verplichtend karakter. 
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Actoren: 

 Personeelsfunctionaris / kernteamleider / direct leidinggevende (aanname en 
beoordelingsgesprek op het totale functioneren). Deze persoon heeft de 
eindverantwoordelijkheid. 

 Kernteamleider / kernteamcoach (begeleiding, functioneringsgesprek  en beoordeling op 
jaarlaag niveau en werken in een team) 

 Sectieleider / vaksectiebegeleider (functioneringsgesprek, begeleiding en beoordeling op 
vakinhoudelijk niveau) 

 Docentbegeleider = vertrouwenspersoon (geen beoordelende, wel adviserende rol, begeleidt 
op intervisie en ‘De vijf rollen van de leraar’ en biedt maatwerk)  

 Leerlingen (oordeel middels de leerlingenenquête, eventueel klankbordgroep) 
 
Instrumenten: 
Observatieformulier lesbezoek 
Gespreksverslag van eindverantwoordelijk leidinggevende, kernteamleider en sectieleider 
Leerlingenenquête  
 
Tijdpad: 
Opgenomen in de jaarplanning  
 
Verantwoording: 
Een baan in het onderwijs is zeer complex. Het eerste jaar in een nieuwe baan / op een nieuwe school 
komt er veel op een medewerker af. Het inwerken van nieuwe mensen vereist zorgvuldigheid en vergt 
tijd van zowel de organisatie als de nieuwe medewerker. Het eerste jaar moet de nieuwe docent 
naast de leerlingen en het programma ook de organisatie (de regels), de cultuur (de gebruiken) en de 
collega’s leren kennen. Voor een zorgvuldig inwerkproces is het niet wenselijk dat de startende docent 
naast de lestaak nog andere taken heeft. 
De organisatie voert hiermee doordacht personeelsbeleid, formaliseert de organisatie en is een 
bindende factor voor nieuwe en bestaande medewerkers. 
Deze werkwijze geeft aan de organisatie en aan de nieuwe docent argumenten voor continuering, 
aanpassing of beëindiging van het werkverband. 
 
2e jaar 
Inbedden en uitbouwen 
In het 2e jaar heeft of kriujgt de nieuwe docent een vaste benoeming. De 2e jaars docent krijgt 
toegevoegde taken en verantwoordelijkheden (duo- mentoraat, toetsontwikkeling, binnen- 
buitenschoolse activiteiten, …) in gedeelde verantwoordelijkheid. 
In  het tweede jaar kan de organisatie al tegemoet gekomen aan individuele wensen / taken van de 
nieuwe docent. Bij een goede beoordeling komt de docent in aanmerking voor een vaste benoeming. 
Een specifiek begeleidingstraject kan gewenst zijn om de een positieve beoordeling mogelijk te 
maken. Indien nodig, heeft dit traject een verplichtend karakter met helder omschreven opdracht en 
tijdpad. 
Start met POP. 
Verplichte taken in overleg en afhankelijk van de situatie (uren, aantal, jaarlaag, …). 
Gesprek over / onderzoek naar toegevoegde waarde voor team en / of vaksectie en / of de 
schoolorganisatie. 
 
Actoren: 

 Personeelsfunctionaris / kernteamleider / direct leidinggevende (aanname en 
beoordelingsgesprek op het totale functioneren). Deze persoon heeft de 
eindverantwoordelijkheid. 
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 Kernteamleider / kernteamcoach (begeleiding, functioneringsgesprek  en beoordeling op 
jaarlaag niveau en werken in een team). 

 Sectieleider / vaksectiebegeleider (functioneringsgesprek, begeleiding en beoordeling op 
vakinhoudelijk niveau). 

 Docentbegeleider (geen beoordelende, wel adviserende rol, begeleidt op intervisie en ‘De vijf 
rollen van de leraar’ en biedt maatwerk). = vertrouwenspersoon 

 Leerlingen (oordeel middels de leerlingenenquête, eventueel klankbordgroep) 
 
Instrumenten: 
Observatieformulier lesbezoek 
Gespreksverslag van eindverantwoordelijk leidinggevende, kernteamleider en sectieleider 
Leerlingenenquête  
POP 
 
Tijdpad: 
Opgenomen in de jaarplanning 
 
Verantwoording: 
In het tweede jaar kan de organisatie, in overleg met de nieuwe docent, besluiten extra taken toe te 
wijzen. Hierin is maatwerk van belang. In overleg met voornoemde actoren wordt het aantal en het 
gewicht van de taken bepaald. Dit kan leiden tot een herverdeling van taken binnen (onderdelen van) 
de organisatie en kan op deze wijze onderdeel zijn van personeelsbeleid dat is gebaseerd op leeftijd, 
ervaring en wensen van medewerkers en van wensen en / of noodzakelijkheden vanuit de organisatie. 
Deze werkwijze maakt een POP tot een essentieel instrument voor effectief personeelsbeleid en 
draagt daarmee bij aan kwaliteitsverbetering van zowel medewerker als organisatie. 
Hier gelden ook de argumenten, zoals genoemd bij het 1e jaar. 
 
3e jaar 
Specialiseren 
In het derde jaar heeft de nieuwe docent een vaste benoeming. Het POP geeft aan in welke richting 
de docent zich wil ontwikkelen. 
Volledig mentoraat. 
Zelfstandige taken en verantwoordelijkheden op team- en sectieniveau, zowel binnen- als 
buitenschoolse activiteiten. Deels verplicht (voortvloeiend uit de taakomschrijving), deels naar eigen 
wens. 
Uitbouwen van de (toegevoegde waarde van) verantwoordelijkheden en / of taken. 
Verplichte taken in overleg en afhankelijk van de situatie (uren aantal, jaarlaag, …). 
 
Actoren: 

 Personeelsfunctionaris / kernteamleider / direct leidinggevende (aanname en 
beoordelingsgesprek op het totale functioneren). Deze persoon heeft de 
eindverantwoordelijkheid. 

 Kernteamleider / kernteamcoach (begeleiding, functioneringsgesprek  en beoordeling op 
jaarlaag niveau en werken in een team). 

 Sectieleider / vaksectiebegeleider (functioneringsgesprek, begeleiding en beoordeling op 
vakinhoudelijk niveau). 

 Docentbegeleider (geen beoordelende, wel adviserende rol, begeleidt op intervisie en ‘De vijf 
rollen van de leraar’ en biedt eventueel maatwerk). = vertrouwenspersoon 

 Leerlingen (oordeel middels de leerlingenenquête, eventueel klankbordgroep) 
 
Instrumenten: 
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Observatieformulier lesbezoek 
Gespreksverslag van eindverantwoordelijk leidinggevende, kernteamleider en sectieleider 
Leerlingenenquête  
POP 
 
Tijdpad: 
Opgenomen in de jaarplanning 
 
Verantwoording: 
De scheidslijn tussen 2e en 3e jaar van begeleiding hoeft niet scherp te zijn, maar kan in overleg nader 
ingevuld worden. De ambitie van ‘nieuwe’ docent is hierin maatgevend.  
Het kan noodzakelijk zijn dat niet alleen de nieuwe docent de tijd krijgt naar een extra takenpakket 
toe te groeien, ook de organisatie moet zich flexibel kunnen bewegen (leren / aanpassen). 
Hier gelden ook de argumenten, zoals genoemd bij het 1e en 2e  jaar. 
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Bijlage 4: SCHOOLVOORBEELD: 360° BEOORDELING 
 
Voor startende docenten moet het helder zijn hoe het beoordelings- en begeleidingstraject er uit gaat 
zien. Wie heeft welke rol, waar wordt opgelet? 
In dit model is gekozen voor een 360° feedback. 
De afdelingsleider, de sectievoorzitter, de leerlingen en de startende docent zelf zijn hierin betrokken. 
De beoordeling van de startende docent is een proces waarbij op diverse momenten bij diverse 
betrokkenen een beeld ontstaat op grond waarvan een weloverwogen beslissing kan worden 
genomen . De beoordeling en het bijgevoegde instrument is gebaseerd op  competenties die 
voortkomen uit de wet BIO. De interpersoonlijke competentie, de pedagogische, vakinhoudelijke,  
didactische en organisatorische competentie vormen het uitgangspunt voor de beoordeling.  
Verder wordt er nadrukkelijk gekeken naar de samenwerking met collega’s bijvoorbeeld in het team 
(rol van afdelingsleider om hierop te beoordelen) en samenwerking en afstemming met vakcollega’s 
(rol van sectievoorzitter / sectielid) 
De beoordeling vindt plaats in twee rondes. Tussen de twee rondes schrijft de docent een 
tussenevaluatie die zijn / haar sterke en zwakke punten beschrijft (ongeveer medio december). 
Het uiteindelijke beoordelingsgesprek tussen leidinggevende en startende docent moet uitmonden in 
een oordeel over de geschiktheid van de docente. Bovendien moet dit elementen bevatten die de 
docent bewust maakt van zijn / haar sterke en zwakke kanten en stimuleert tot verbetering. 
Naast het beoordelingstraject loopt het begeleidingstraject parallel. De startende docent krijgt een 
coach die hij / zij  iedere week spreekt. 
 

                          Rol van de  Afdelingsleider / teamleider 

                                         
Ronde 1 
a) Kennismakingsgesprek met de nieuwe docent: de afdelingsleider licht het traject van 
beoordeling toe en geeft daarbij aan dat de nieuwe docent gevraagd zal worden om aan het einde 
van iedere ronde een zelfanalyse te schrijven. 
b) (na ongeveer 2 maanden) : de afdelingsleider maakt een afspraak voor twee lesbezoeken en 
vraagt de docent om de opiniepeiling leerlingen in gang te zetten en om een zelfanalyse in te leveren. 
c) De docent neemt de opiniepeiling af in 1 klas naar keuze . 
d) De afdelingsleider bezoekt twee lessen; 1 les naar keuze van de docent en 1 naar keuze van 
de afdelingsleider. De lesbezoeken worden besproken. 
e) De afdelingsleider voert een tussentijds beoordelingsgesprek op grond van de eigen 
lesbezoeken, de uitslag van de opiniepeiling, de verslagen van de lesbezoeken door een 
sectievoorzitter of sectielid en de zelfanalyse. Tijdens dit gesprek worden verbeterpunten in kaart 
gebracht. De nieuwe docent tekent het verslag voor gezien.  
f) De afdelingsleider rapporteert aan directie in een MT overleg. 
 
Ronde 2 
g) (na ongeveer  8 maanden) : de afdelingsleider maakt een afspraak voor 2 lesbezoeken en 
vraagt de docent om de opiniepeiling leerlingen in gang te zetten en om een zelfanalyse in te leveren. 
h) De docent neemt de opiniepeiling in 2 klassen af; 1 klas naar keuze van de docent en 1 klas 
naar keuze van de afdelingsleider. 
i) De afdelingsleider bezoekt twee lessen; 1 les naar keuze van de docent en 1 naar keuze van 
de afdelingsleider. De lesbezoeken worden besproken. 
j) De afdelingsleider voert een eindbeoordelingsgesprek op grond van de eigen lesbezoeken, de 
uitslag van de opiniepeilingen, de verslagen van de lesbezoeken door een de sectievoorzitter of 
sectielid en de zelfanalyse. De nieuwe docent tekent het verslag voor gezien.  
Afronding 
k) De afdelingsleider brengt zijn eindadvies uit 
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                          Rol van de sectievoorzitter / sectie lid 

 
De beoordeling van de sectievoorzitter is gericht op alle bovengenoemde competenties maar gaat 
nadrukkelijk over de vakinhoudelijke competent                                                       

a) Na ongeveer 2 maanden: afspraak maken met de nieuwe docent voor 2 lesbezoeken; 1 
les naar keuze van de docent en 1 naar eigen keuze 

b) De lessen worden nabesproken, er wordt een verslag gemaakt door sectielid, dit verslag 
tekent de nieuwe docent voor gezien 

c) Na ongeveer 8 maanden herhaalt het sectielid bovenstaande stappen van de 1e ronde 
d) Voor het einde van maand .. en .. vult de sectievoorzitter het formulier in over het                     

functioneren van de docent binnen de sectie en levert dit in bij P&O 
 

                                      Rol sectielid 

                                                         
De sectievoorzitter voert de beoordeling van de lessen uit, maar als hij/zij een belangrijk aandeel 
heeft in de begeleiding van de nieuwe docent, verzoekt hij een sectiegenoot de beoordeling over te 
nemen. 
Dit ziet er dan als volgt uit 
Ronde 1 
a) De sectievoorzitter ontvangt van de afdelingsleider de beoordelingsinstrumenten met een 
toelichting 
b) De sectievoorzitter beslist wie de beoordeling gaat uitvoeren 
c) zie voor verdere stappen hierboven 
 

                                      Rol nieuwe docent 

                                                      
a) na ongeveer 2 maanden; de nieuwe docent neemt de opiniepeiling leerlingen af in 1 klas 

naar eigen keuze;  
b) na ongeveer 8 maanden; de docent neemt de opiniepeiling af in 1 klas naar eigen keuze 

en in 1 klas naar keuze van de afdelingsleider 
c) Hij/zij levert uiterlijk 1 week voor het beoordelingsgesprek de zelfanalyse in 
d) Na de beoordelingsgesprekken stelt de nieuwe docent een plan van aanpak op voor 

verbeter- en ontwikkelpunten en overlegt dit aan de afdelingsleider. 
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Bijlage 5: ADAPTIEVE TAAKBEGELEIDING 

1 Ralph, E.G., & Walker, K.D. (2013) The efficacy of the adaptive mentorship model. Open Journal 

of Leadership, 2(2), 21-26 . doi:10.4236/ojl.2013.22003 

 

BEKWAAMHEID      LAAG HOOG 

V
E

R
T

R
O

U
W

E
N
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A

A
G

 
H

O
O

G
 

Wanneer ik dit uitvoer... ...kan ik weinig/geen 

vaardigheden en technieken 

inzetten om het te doen. 

...kan ik veel/voldoende vaardigheden 

en technieken inzetten om het te doen. 

...voel ik me onzeker, 

onveilig, zwak, ik twijfel aan 

mezelf. 

...ben ik dus onzeker en nog 

onbekwaam hierin 

(2) 

...ben ik dus onzeker maar wel 

bekwaam hierin 

(1) 

...voel ik me zelfverzekerd, 

veilig, sterk, ik heb 

vertrouwen in mezelf. 

... ben ik dus zelfverzekerd maar 

nog onbekwaam hierin 

(4) 

...ben ik dus zelfverzekerd en bekwaam 

hierin 

(3) 

 

GERICHTE AANWIJZINGEN/TIPS     LAAGHOOG 

O
N

D
E

R
ST

E
U

N
II

N
G

   
L
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Wanneer ik deze stagiair 

hierbij begeleid... 

...geef ik veel taakgerichte 

sturing/aanwijzingen: ik help met 

suggesties, advies,  concretiseren, 

oefenen. 

...geef ik weinig taakgerichte 

sturing/aanwijzingen: ik prikkel 

vooral het zelf nadenken erover. 

...geef ik veel bevestiging: ik 

bemoedig, reageer positief, 

relativeer, erken en bespreek 

gevoelens, motivatie, inzet, 

concentratie.  

...geef ik dus zowel bevestiging als 

taakgerichte sturing. 

(2) 

...bevestig ik dus vooral de bestaande 

bekwaamheid en prikkel het nadenken 

erover. 

(1)  

...geef ik weinig persoonlijke 

ondersteuning: ik ga uit van 

positieve gevoelens, 

motivatie, inzet, concentratie.  

... geef ik dus vooral veel 

taakgerichte sturing en 

constructieve kritiek. 

(4) 

...prikkel ik dus vooral het zelf nadenken 

erover en eigen keuzes maken hierin. 

(3) 
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Bijlage 6 
Checklist begeleidingsbehoefte  
 
Toelichting op de checklist  
 
Deze checklist is bedoeld om de begeleider een beeld te geven van je begeleidingsbehoefte 
voor het komende jaar. Waarschijnlijk heb je met de verschillende onderdelen van het vak 
kennis gemaakt en ervaring opgedaan binnen je vorige werkkring of tijdens je studie. Op 
basis van deze ervaringen kun je een inschatting maken op welke onderdelen van de 
onderstaande categorieën je verdere begeleiding nodig hebt. De gekozen onderwerpen kruis 
je aan.  
Deze checklist is de basis van een gesprek met je begeleider. In dat gesprek wordt dieper 
ingegaan op de begeleidingsbehoefte.  

 
Naam docent :  
Datum :  
Naam begeleider :  
 
1 Algemene voorbereidende taken  
inzicht krijgen in structuur en inhoud vakleerplan  

beginsituatie klassen bepalen (kennisniveau, taalniveau, tekstbegrip)  

leerstofplanningen maken  

klassenmanagement vormgeven (omgangsvormen, regels, straf)  

anders, namelijk ....  
 

2 Voorbereiding van de les  

inschatten beginsituatie leerlingen (voorkennis, zelfstandigheid, enz.)  

kiezen van lesstof  

bepalen van lesorganisatie  

kiezen van didactische werkwijze  

bedenken van lesopdrachten voor leerlingen  

omgaan met verschillen tussen leerlingen  

bedenken van huiswerkopdrachten  

inschatten benodigde tijd voor uitvoering  

anders, namelijk ......  
 

3 Uitvoering van de les  

bespreken huiswerk  

klassikale uitleg nieuwe stof  

geven van instructie bij opdrachten  

begeleiden van zelfstandig werken  

klassikaal bespreken van gemaakte opdrachten  

overgangen tussen lesactiviteiten  

anders, namelijk .....  
 

4 Omgang met leerlingen  
motiveren van leerlingen  

omgaan met vragen van leerlingen  

geven van procesfeedback  

omgaan met taakwerkhoudingsproblemen  

overzicht houden op de groep  

reageren op leerlingen die orde verstoren  

reageren op leerlingen die voortdurend om aandacht vragen  

aandacht geven aan stille leerlingen  
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gesprekken voeren met (lastige) leerlingen over hun gedrag  

anders, namelijk ....  
 

5 Beoordelen van leerling-prestaties  
ontwikkelen van toetsen  

beoordelen van toetsen  

bijhouden vorderingen individuele leerlingen  

bijhouden vorderingen klas  

verwerken van leerling-resultaten  

anders, namelijk ....  

 

6 Omgang met teamleden en ouders  

omgang met collega's  

taken leraar in sectie  

omgang met schoolleiding  

contacten onderhouden met ouders  

anders, namelijk .....  
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Bijlage 7: vragenlijst School aan zet 
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