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Wat komt aan de orde....

 Aanleiding voor het project Begeleiding Startende Leraar

 Aanpak van Wageningen; groene VMBO’s waren 
betrokken in een overwegend VO onderzoek

 Belangrijke resultaten: 

● (Werkwijze) Startwijzer

● Professionele leercultuur

 Wat kan dit betekenen voor (andere) AERES scholen? 

2



Aanleiding voor BSL project

 Uitstroom in het VO (VMBO) is tussen 25% tot 30% in 
de eerste drie tot vijf jaar

 Starters stromen te snel uit; wel aandacht voor LIO’s 
maar weinig voor de starters. 

 In het groen valt dat mee, maar een goede start is 
wenselijk voor iedereen

 Nu er op teamniveau over taken wordt nagedacht, dient
de starter extra beschermd te worden
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Wageningse aanpak

 Wij zien begeleiding startende docenten niet als een
separaat onderdeel, maar als een integraal onderdeel
van HRM (personeelsbeleid)

 Integraal betekent dat wij starters, begeleiders (ofwel
mentors), leidinggevende en HRM’ers uitgenodigd
hebben om te participeren.

 Inductie gaat vaak over hoe een starter zich kan
socialiseren in een bestaande gemeenschap op school. 
Wij zien dat scholen ook kunnen profiteren van de 
starters en daarom hebben we ook gekeken naar de 
professionele leercultuur van scholen. Als deze aanwezig 
is, wordt de kans groter dat de socialisatie 
tweerichtingsverkeer is en de starter gemakkelijker 
zijn/haar plek vindt. 
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Theorie, onderzoeksvraag en -methode

 Theorie:

● AMO-theorie

● HPWS – samenhang tussen HR praktijken

 Vraag:

● Hoe kan de inductie van startende leraren worden 
ingebed in HRM praktijken en HRM beleid.

 Methode

● een analyse per school (’case’) van de stand van 
zaken

● formulering van verbeteracties per school

● ontwerpen van verbeteringen, uitproberen en             
evalueren van verbeteringen 
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AMO Model
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Ability (competentie)

Werving en Selectie

Professionalisering

Motivatie

Beoordeling

Beloning

Opportunities (mogelijkheden)

Taakbeleid

Participatie



Resultaten
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Ability (competentie)

Werving en Selectie

Professionalisering

Motivatie

Beoordeling

Beloning

Opportunities (mogelijkheden)

Taakbeleid

Participatie

• Verwachtingen 
management tijdens 
sollicitatiegesprek

• SL inzetten in traineeships



Resultaten
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Ability (competentie)

Werving en Selectie

Professionalisering

Motivatie

Beoordeling

Beloning

Opportunities (mogelijkheden)

Taakbeleid

Participatie

• Scheiding van 
begeleiden en 

beoordelen
• Beloning hoeft 

niet financieel te 
zijn, kan ook in de 
vorm van cursus



Resultaten
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Ability (competentie)

Werving en Selectie

Professionalisering

Motivatie

Beoordeling

Beloning

Opportunities (mogelijkheden)

Taakbeleid

Participatie

• Solliciteren op je 
taak als 

begeleider/coach
/mentor

• Begeleiders 
krijgen 

structureel tijd 
om te begeleiden



O

M

A

Schoolenculturatie

Leerzaam werk

Beloning

Beoordeling

Professionele ontwikkeling

Werving en selectie

Begeleiding Ped-did
handelen

Lesobservaties ICALT

Individuele begeleiding n.a.v. ICALT

Eigen lespraktijk onderzoeken

POP (verdere prof. ontw.)

Werkdruk verminderen

Niet te moeilijke taken

Passend bij eigen leerdoelen

Praktische zaken school

Vinden van je plek

Tijdige start met W&S

Goede inlichting over taken

Duidelijke scheiding beoordelen en
begeleiden

Differentiatie tussen starters

Positieve professionele identiteit

Aan de slag!
De Startwijzer

Toelichting:

Aanpakken! Voorlopig doen 
we het ermee.

Prima in orde!



 VMBO Tool

 www.startwijzermbo.nl
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http://www.startwijzermbo.nl/
http://www.startwijzermbo.nl/


Resultaten Startwijzer Groenhorst Velp

 Het doornemen van startwijzer met teamleiders, HR, 
mentor en starter zelf, maakt veel duidelijker

 Rollen en verantwoordelijkheden worden duidelijker voor
de starter, maar ook voor de andere aanwezigen

 Er kan een duidelijker plan voor een of meerdere
starters worden gemaakt. Starters komen zelf vaak niet
met vragen

 Er kan proactief met de starters worden nagedacht wat 
zij zouden kunnen betekenen voor de school
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Professionele leercultuur

 Samenwerken van docenten

 Leren van elkaar

 Onderzoekende houding

 Leiderschap van directie op professionele leercultuur

 Leiderschap van teamleiders op professionele leercultuur

 Communicatie t.b.v. professionele leercultuur

 Draagvlak voor professionele leercultuur

 Onderling vertrouwen
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Samenwerken van docenten



Leren van elkaar



Onderzoekende houding



Leiderschap van de directie op professionele 
leercultuur



Leiderschap vanuit teamleiders op professionele
leercultuur



Communicatie ten behoeve van professionele 
cultuur



Draagvlak voor professionele leercultuur



Onderling vertrouwen



Dank! 

Renate.wesselink@wur.nl
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