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Het opbouwen van 

een professioneel 

zelfbeeld: in een 

workshop of 

digitale omgeving



• Veel startende leraren verlaten hun beroep na enkele jaren (Helms-

Lorenz, Slof, & Van de Grift, 2013). 

• Docenten ervaren worstelingen tussen verschillende posities in het 

werk en in relatie met anderen en willen tegelijk ook zichzelf zijn 

(Akkerman & Meijer, 2011) 

• Spanningen, dilemma’s en onzekerheden, maar ook succes bepaalt 

het professioneel zelfbeeld en het welbevinden van startende 

leraren (vb. Cohen 2010, Meijer, 2014). 

• De begeleiding van startende leraren zou gericht moeten zijn op het 

opbouwen van een positief en realistisch professioneel zelfbeeld in 

relatie met het beroep en relevante anderen, waardoor spanningen 

afnemen (vgl. Day, Sammons, Stobart, Kington, & Gu, 2007).
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• Ontwikkeling van professionele identiteit 

– wat iemand als persoon belangrijk vindt: kernwaarden, 

overtuigingen

– wat professioneel van hem/haar wordt verwacht: omgeving 

(landscape) 

– en hoe iemand zich daarin positioneert (I-positions)

• Identity Work nodig voor bewustwording van professionele identiteit 

– Identity workshops

– Digitale begeleidingsomgeving (www.lerarenplatform.nl)

• Welke elementen uit de Identity workshops kunnen worden gebruikt 

in een digitale omgeving om beginnende docenten te ondersteunen 

bij het opbouwen van een professioneel zelfbeeld? 
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Identity Workshops

• 43 VO docenten in 2 jaar 8 

workshops

• 40 VO docenten in 1 jaar 4 

workshops 

• Bewustwording van balans 

tussen context en de docent 

als leraar en als persoon.

• Bovenschoolse dialoog met 

peers en reflectieve 

opdrachten verwoord in 

werkmappen
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• Identiteitsspanningen

• Persoonlijke ontwikkeldoelen

• Identiteit van de school en het team

• Beroepswaarden
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Resultaten Identity workshops

• Zicht op spanningen: 

– veranderen, 

– klassenmanagement en werkdruk blijven - Geldt dit ook voor 

ervaren docenten?

• Dezelfde problematiek (bijv. werkdruk) andere achtergrond

– Persoonlijke invulling 

– Verschillende verwachtingen per school

• Vb. werkdruk door open cultuur - docent zoekende naar regels 

• Vb. werkdruk door hoge persoonlijke verwachtingen - hoge 

eisen van de school

Deelnemer uit de workshop: “het geeft me een goed gevoel als ik het 

goed heb gedaan. Ik kan iets niet half doen”. “Ik wil mijn lessen goed

voorbereid uitvoeren”; “Je moet het beste van jezelf laten zien”. “Je moet 

jezelf goed inzetten”; “Ik wil aan alle verwachtingen voldoen en alles zo 

goed mogelijk doen”. 
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Succesfactoren en kritische factoren Identity 

workshops

• Bewustwording is in gang gezet: relatie persoon –

school - beroep

• Bovenschoolse interactie met peers werd op prijs 

gesteld

• Zicht op handelen is (nog) niet aanwezig

• Verbinding met de praktijk vond niet altijd plaats 

Werken aan professionele identiteit vergt geduld: geen 

tips en tricks.
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Digitaal lerarenplatform www.lerarenplatform.nl

http://www.lerarenplatform.nl/


Van Identity workshops naar digitaal platform  

• Assignments: contact met relevante anderen, positionering in de 

school, professionele landschappen

• Professionele dialoog in een onderwijsforum

• Verschillende interactielagen:  

– Gesprekken tussen starters onderling 

– tussen coaches onderling

– tussen starter en coach 

• Schoolcoaches expliciet betrokken - verbinding bewustwording en 

handelen
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Assignment 1 – contact met 

relevante anderen in de school

• Rol van contacten met relevante 

anderen

• Contact eerste concern

• Ervaren spanningen en flow 

uitgangspunt voor reflectieve 

gesprekken
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Vorm

• Zelfgekozen contactmoment: leerlingen, collega’s of anderen, zoals 

directieleden of ouders. 

• Beschrijving achterliggende bedoelingen, spanningen en flow 



Resultaten assignment 1: Contact

• 36 bijdragen 

• In alle bijdragen spanningen en flow

• Frictie - persoonlijke aandacht vs. volle lesprogramma’s en collegiaal 

overleg in haast 

• Negatieve gesprekken als mentor – bijv. slechte prestaties of sancties

• Insteken op (ad hoc) oplossingen

• Voorrang werd gegeven aan routines en regels van de school 

• Echte betrokkenheid komt in de verdrukking

• In het forum

Kan je als docent gericht zijn op oplossingen én meebewegen met de 

gewoontes van de school én aandacht geven aan eigen professionele 

behoeften zoals ruimte maken voor persoonlijk contact?
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Assignment 2: Positionering van startende leraren

• Postionering ten opzichte van relevante anderen

• Betekenis positionering voor de persoon, de school en het beroep

• Belangrijk reflectief onderwerp in inductieprogramma’s 
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Vorm

• Positionering t.o.v. leerlingen, 

collega’s en leidinggevenden.

• Afbeelding per positionering

• Beschrijving van positioneringen 

• Beschrijving betekenis van alle 

positioneringen



Resultaten assignment 2: Positionering van startende leraren

• Positionering t.o.v. leerlingen

– Boven de leerlingen - brenger van kennis en rust

– Tussen de leerlingen - jezelf laten zien, aansluiten

• Positionering t.o.v. collega’s 

– Eigen mening geven, laten zien wat je kan, dat je vernieuwend bent, 

– Behoefte aan goede samenwerking, acceptatie, je plek vinden

• Positionering t.o.v. leidinggevenden

– Acceptatie leiding, geen eigen mening, weinig contact, terughoudend / 

onzeker

– Onderdeel van gesprek over onderwijs, ambitie, open over zichzelf, 

voelen zich vrij
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Voorlopige conclusies

• Positionering t.o.v. leerlingen - duidelijkst 

• t.o.v. leidinggevenden - meer zoekend

• Veel genoemd: waardering, samenwerking, authentiek zijn, een 
band voelen en ideeën kunnen laten zien 

• Docenten die zich op hun plek voelen: geven mening, vernieuwer, 
lerend en vragend

• Docenten die zich niet thuis voelen: onzekerder, meer 
teruggetrokken, laten minder van zichzelf zien 

Deelnemend docent: ‘Deze afbeeldingen onderstrepen mijn behoefte 
aan contact en acceptatie van de mensen om me heen, of het nu 
leerlingen of collega’s zijn. (…) Ik heb nogal eens de neiging om mezelf 
weg te cijferen, mijn eigen prestaties en overwinningen onderbelicht te 
laten en de kat uit de boom te kijken. (…)  Ik zou er goed aan toen om 
me opener op te stellen (en daardoor meer van mezelf te laten zien) en 
die waardering actiever op te zoeken.
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Workshop Platform

Dialoog gaat niet altijd over identiteit(?) Aandacht voor dieperliggende verhalen

Contact met peers
(vaak gericht op tips en tricks)

Contact met coach 
(niet  altijd mogelijk)

Duidelijke verhoging werkdruk Minder werkdruk dan workshops

Geen voorbereidingstijd/ uit waan van de 
dag / lesuitval

Voorbereidingstijd / geen lesuitval

Bewustwording bereikt de praktijk niet Bewustwording voor ons onduidelijker

Coaches niet betrokken – werken aan 
identiteit buiten de school

Coaches meer betrokken - integratie met 
begeleiding in de school (?)
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Aanbevelingen

• Aandacht voor verhalen, spanningen en posities

• Lerende ervaringen delen met peers mits 

niveaubewaking

• Individuele gesprekken - vertaling van 

bewustwording op identiteitsniveau naar 

handelingen in de praktijk

• Hierdoor verankering van werken aan professionele 

identiteit in inductieprogramma’s

• Doorlopende leerlijnen (van lerarenopleiding naar 

inductieperiode)
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Dank voor uw aandacht!

Contact?

Janine Mommers: j.mommers@tue.nl

Lerarenplatform

www.lerarenplatform.nl
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