
Loopbaanpaden in het VO, aanzet tot een beroepsbeeld 
 
Professionele groei van startende leraren, doorlopende leerlijnen  
In de lerarenagenda en het sectorakkoord VO is vastgelegd dat alle VO-scholen in 2020 echt werk gemaakt 
hebben van de begeleiding van startende leraren om daarmee hun professionele groei te bevorderen en de uitval 
van starters te reduceren. Het streven is om doorlopende leerlijnen te creëren vanuit het samen opleiden naar de 
inductiefase én naar een leven lang leren. 
 
Visie op professionele groei, systematiek voor sturing en begeleiding 
Frisse Start organiseert sinds 2015 trajecten om samen met scholen (leidinggevenden, begeleiders en HRM’ers) 
de 3-jarige begeleidingsprogramma’s verder uit te werken. 
Telkens blijkt dat de meeste scholen goed in staat zijn om allerlei activiteiten te organiseren om starters op te 
vangen en te ondersteunen. Opvallend is het ontbreken van concrete doelen die nagestreefd worden met die 
activiteiten. Er blijkt zelden een geëxpliciteerd beeld te bestaan van de groei die een starter dient door te maken 
in de eerste drie jaar; waar moet het handelen in de klas aan voldoen én welke bijdragen aan het team worden 
verwacht? En wat is het perspectief na drie jaar, na 5 jaar en na 10 jaar en later? 
Tijdens het BSL-ontwikkeltraject laten we zien hoe er in Singapore gewerkt wordt met loopbaanpaden voor 
leraren én stimuleren we deelnemers om hun opvattingen over de professionele groei te concretiseren in een 
raamwerk voor professionele groei met onderscheid in de domeinen persoon, klas, team/school, 
maatschappij/beroep. 
Helderheid over streefdoelen is in onze ogen een belangrijke voorwaarde voor het effectief inrichten van het 
inductie-arrangement, voor het kunnen begeleiden van de starters in hun zone van naaste ontwikkeling én voor 
het kunnen sturen op de afgesproken beoordelingscriteria. 
Inmiddels hebben we verschillende voorbeelden van een ingevuld raamwerk, dat kan de nieuwe scholen helpen 
bij het ontwikkelwerk. 
 
Een beroepsbeeld voor de leraar; naar doorlopende leer- en loopbaanlijnen 
Wat zeker kan helpen bij het uitwerken van een visie op professionele groei is de notitie die in september 2017 
verschenen is. De notitie is het resultaat van een tweedaagse werksessie met een groep van betrokkenen en 
experts vanuit de opleidingen (VSNU, ADEF), scholen, VO-raad en OCW.  
 
Geconstateerd wordt dat de toenemende complexiteit van het beroep nog onvoldoende vertaald is naar 
loopbaanbeleid en ontwikkelingsmogelijkheden én ook dat de verschillende partijen nu nog onvoldoende 
samenwerken vanuit een gemeenschappelijk gedragen notitie. De groep ‘zonder logo’ wil het samen beter doen 
en zet in op drie ambities: 

• Een breder beeld van het lerarenberoep 
o Een rijk, dynamisch en veeleisend beroep met mogelijkheden voor verdere groei, verdieping, 

verbreding en specialisatie 
• Een schets van beroepsperspectieven en ontwikkelingsmogelijkheden 

o Met de ontwikkeling van leerlingen als basis vier ontwikkelrichtingen; het leren van leerlingen, het 
ontwikkelen van onderwijs, het organiseren van onderwijs en het ondersteunen van collega’s. 
In elke richting is sprake van verschillende niveaus van functioneren ‘student, starter, ervaren, 
meester’, er moet aandacht zijn voor de ondersteuning van de overgang naar een andere 
richting en naar een ander niveau 

• Van systeemscheiding naar ‘ecosysteem 
o Van een ondersteuningsstructuur met vele partijen die van elkaar gescheiden zijn naar 

samenhang en samenwerking tussen de partijen; de gemeenschappelijke visie is daarbij het 
verbindend element 

 
Het beroepsbeeld is als volgt gevisualiseerd: 

                    
 
In de notitie wordt verder stilgestaan bij de rol die het beroepsbeeld kan spelen in de discussie over 
referentiekaders, herregistratie, S.HRM, bevoegdhedenstelsel, de rol van opleidingsscholen en de inrichting van 
het werkplekleren. Ook bij de vragen en aandachtspunten waar het beroepsbeeld geen antwoord op geeft maar 
wel een rol bij kan spelen omdat de focus ligt op het gezamenlijk belang; de optimale ontwikkeling van leerlingen. 
De schrijvers benadrukken dat de notitie een start is voor gesprekken en moet leiden tot gezamenlijke ambities 
voor het opleiden, begeleiden en verder professionaliseren van VO-leraren. 
 

 

http://www.begeleidingstartendeleraren.nl/wp-content/uploads/2016/12/Een-beroepsbeeld-voor-de-leraar-4.pdf


Bespreking van de notitie, bijeenkomsten in Amsterdam en Amersfoort 
Op 18 september hebben we (de projectleiders Junior leraar en Frisse Start) de deelnemers aan het traject BSL-
Amsterdam én vertegenwoordigers van de betrokken opleidingen uitgenodigd voor een bespreking van de notitie 
en het beroepsbeeld. Met een breed gezelschap van studenten, opleiders, begeleiders, leraren, HRM’ers, 
leidinggevenden en bestuurders hebben we ons in subgroepen gebogen over twee thema’s ‘herkenning van het 
beroepsbeeld (persoonlijk, in de eigen organisatie)’ én ‘implicaties van het beroepsbeeld (toelating, 
ondersteuning, facilitering en erkenning)’. 
 
Op 20 september vond -op initiatief van de schrijvers van de notitie- een vergelijkbare bijeenkomst plaats in 
Amersfoort; ook hier een heterogeen en breed samengesteld gezelschap aangevuld met vertegenwoordigers van 
OCW en de VO-raad. 
In grote lijnen was het resultaat van beide bijeenkomsten hetzelfde: veel herkenning (het is er allemaal al, maar 
niet als uitgezette paden), allerlei aanvullingen en suggesties en ook zorgen (over de tekorten aan menskracht, 
budget, regelruimte). Ook veel waardering voor het initiatief en de ambitie om met elkaar (‘zonder logo’) te werken 
aan een breder beeld van het beroep én aan verbetering van de condities voor het opleiden en de verdere 
professionele ontwikkeling van leraren. De gesprekken over de notitie hebben tot enthousiaste reacties geleid en 
zijn als nuttig en inspirerend ervaren. 
 
Hoe nu verder? 

• Alle aanwezigen worden gestimuleerd om de notitie in te brengen in de eigen geledingen, daar het 
gesprek aan te gaan en input op te halen. Ook om het beroepsbeeld te benutten bij gesprekken met 
studenten, starters en ervaren docenten en bij het vormgeven van professionaliseringsactiviteiten en 
HRM-beleid. Reacties kunnen gemaild worden naar Marco Snoek. 
Vanuit Frisse Start wordt de notitie ingebracht bij de BSL-trajecten. 
Op 16 november staat de notitie geagendeerd voor het overleg van de coördinatoren van de 
opleidingsscholen (voorheen MEO) in de regio Noord Holland 

• Begin november verschijnt er een bijgestelde versie van de notitie ‘beroepsbeeld voor de leraar’ 
• De stuurgroep Amsterdamse Onderwijsopgave gebruikt de notitie bij het uitwerken van het deelproject 

‘Versterking van het lerarenberoep, bevlogen docenten nu en morgen’. 
• OCW heeft verschillende organen en personen om advies gevraagd, de verwachting is er rond zomer 

2018 een samenhangend advies gepresenteerd gaat worden over ‘doorlopende leerlijnen en 
loopbaanpaden voor de leraar VO’. Ook de Onderwijsraad zal in 2018 een advies presenteren. 

 
Wordt vervolgd dus 


