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RUG-onderzoek, voorlopige resultaten Tranche 2014-2017 
 
Vanaf 2014 doet de RUG onderzoek naar de ontwikkeling van starters op het vlak van pedagogisch didactisch 
functioneren. Daarbij wordt de Kijkwijzer ICALT ingezet. Andere onderzoeksinstrumenten zijn de jaarlijkse 
vragenlijsten die uitgezet worden bij leerlingen en bij de deelnemende starters. Hieronder een impressie van de 
eerste voorlopige resultaten 
 
Ontwikkeling van de starters 

Er is sprake van een groei op alle ICALT-domeinen. Daarnaast geven de starters aan dat ze zich bekwamer 
voelen, dat de stress door leerlinggedrag afneemt en dat hun motivatie gestegen is. 
 
Kenmerken van de inductie-arrangementen, landelijk beeld 

Hieronder de resultaten uit de vragenlijst voor de deelnemende starters. Het zijn antwoorden op de vraag ‘wat 
wordt er aangeboden?’ Het gaat om een overzicht van de landelijke uitkomsten, de verschillen per regio zijn niet 
groot. Met de deelnemers aan de vervolgbijeenkomsten BSL-traject brengen we momenteel in beeld of ze de 
uitkomsten herkennen én of de gepresenteerde uitkomsten bruikbaar zijn voor de bijstelling van de ontwikkelde 
programma’s. 

 3-jarige programma’s: 18% van de starters geeft aan dat er 3-jarige programma’s aangeboden worden, 

23% zegt 2-jarige - en 22% 1-jarige programma’s, 7% meldt dat er geen inductie-arrangement is en 19% 
geeft aan dat ze het niet weten. 

 Werkdrukreductie (19 indicatoren): het overzicht bevat 19 indicatoren. De hoogst scorende (>70%) zijn ‘in 

eerste jaar geen mentor zijn, ruimte voor intervisie, met de vakcoach en de algemeen coach op dezelfde 
locatie werken’. Indicatoren met een lage score (< 20%) zijn ‘eigen lokaal, van klas kunnen wisselen en geen 
lastige klassen toegewezen krijgen’. 

 Schoolenculturatie (6): 90% van de starters geeft aan dat er een introductiebijeenkomst is, ruim 70% dat er 

informatiepakket is en minder dan 50% dat ze geïntroduceerd worden bij andere teams/locaties en dat er 
voorlichting is door de zorgcoördinator.  

 Systematiek voor professionele ontwikkeling (10): het hoogst scoort ‘in de loop van het jaar een 

beoordelingsgesprek (80%), het laagst ‘werken met een startprofiel (ruim 20%)’. 

 Ondersteuning in de klas (9): de scores liggen tussen 50 en 80%. De hoogste score (80%) krijgt ‘feedback 

ontvangen op de geobserveerde lessen’, de laagste score (50%) krijgt ‘onderwijs samen uitvoeren met 
collega’s/vakcoach. 

 Workshops-cursussen-studiedagen (17): er worden veel onderwerpen genoemd, de scores lopen uiteen 

van 20% ‘evidence-based teaching en efficiënt vergaderen’ tot 60% ‘activerende didactiek en omgaan met 
individuele verschillen’. 

 Zelfregulatie eigen ontwikkeling (6): het hoogst (> 80%) scoort ‘experimenteren met nieuwe werkvormen’, 

het laagst (< 40%) ‘(actie)-onderzoek uitvoeren met ervaren collega’s’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


