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Inductiebeleid Zuiderzee College
In de afgelopen jaren is op het Zuiderzee College geïnvesteerd in het opleiden in de school
en de begeleiding van startende leraren.
De overgang van lerarenopleiding naar het zelfstandig functioneren voor de klas wordt door
veel leraren als zwaar ervaren. Het is daarom belangrijk te voorkomen dat starters uitvallen,
ook met oog op de toekomst waarin een dreigend tekort aan leraren zich aftekent.
De werkomgeving waarin de starter terechtkomt kan bepalend zijn voor de manier waarop
hij zijn route bepaalt in het werkveld. Op het Zuiderzee College wordt deze context vorm
gegeven door collega’s, de schoolleiding, het zorgteam, het onderwijsondersteunend
personeel, studenten en het bestuur, de stichting OVO-Zaanstad.
Op het Zuiderzee College leren we samen. Leerlingen, medewerkers en ouders leren van
elkaar en ontwikkelen met elkaar. We houden rekening met elkaars achtergrond, helpen
elkaar keuzes te maken en ondersteunen elkaar.
Door samen te werken kan een omgeving worden gerealiseerd waar plaats is voor een
uitwisseling van ervaring en nieuw talent. Dit maakt dat de begeleiding van startende
docenten de verantwoording is van iedereen, ondersteund door netwerken, publicaties en
instrumenten van landelijke en regionale projecten.
In de lerarenagenda 2013-2020 van OCW worden ambities uitgesproken ten aanzien van de
begeleiding van startende leraren: vanaf 2018 zou bij 80% van de scholen een inductiebeleid
moeten bestaan.
In het schooljaar 2017-2018 is het Zuiderzee College gestart met het ontwikkelen van een
begeleidingsprogramma voor studenten en startende leraren, doorlopend in een
professionaliseringsprogramma voor alle bij de organisatie betrokken actoren.
Het inductieprogramma sluit aan op de begeleiding van de studenten, waarin samen
opleiden en ontwikkelen centraal staan. Hierbij wordt deelgenomen aan het regioproject
Frisse start (BSL Noord-Holland) waar scholen worden begeleid bij het vormgeven van
driejarige inductiearrangementen door middel van professionalisering, kennisdeling en
aanvullend onderzoek.
Dit stuk beoogt te voorzien in een begeleidingsplan waarin de vijf criteria die door OCW zijn
opgesteld zichtbaar zijn en waarbij de uitvoering vooral tot stand komt door samenwerking.
Want door samenwerking komen er ook nieuwe perspectieven en werkwijzen de school
binnen, waardoor er vernieuwing en ontwikkeling op gang komt en een klimaat ontstaat
waarin leraren zich verder kunnen ontwikkelen en professionaliseren.
De 5 OCW-criteria (Ministerie OCW, 2011)
1. Vermindering werkdruk (reductie lestaak jaar 1 – 20% en jaar 2 – 10%);
2. Enculturatie in school(beleid), doelgroep, praktische zaken, team(s), sleutelfiguren;
3. Basis voor doorgaande professionalisering;
4. Begeleiding in de klas
5. Intervisie met peers.
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1. Visie op onderwijskwaliteit in relatie met personeel en
professionalisering
Het credo: we ontwikkelen talenten, we leren samen, we zijn verbonden met onze
omgeving, ligt stevig verankerd in het schoolplan 2020, dat met inzet van alle partijen op ZZC
tot stand gekomen is.

We ontwikkelen talenten. We doen dat vanuit het vertrouwen dat zelfinzicht kan groeien,
dat onze leerlingen een diploma halen en gaan deelnemen aan de samenleving van vandaag
en morgen en dat we onze medewerkers constant stimuleren om hun talenten verder te
ontwikkelen en breed in te zetten voor school.
We leren samen. Leerlingen, medewerkers en ouders leren van elkaar en ontwikkelen met
elkaar. We houden rekening met elkaars achtergrond, helpen elkaar keuzes te maken en
ondersteunen elkaar.
We zijn verbonden met onze omgeving. We begeleiden de ontwikkeling van onze leerlingen
samen met de betrokkenen uit de omgeving en het bedrijfsleven waar de leerlingen
ervaringen opdoen.
Deze visie vertaalt zich in een aantal doelen, die terugkomen in het inductiebeleid van ZZC
•
•
•
•

Leren door denken, voelen, doen
We zorgen samen voor een veilige, positieve, uitdagende en sociale leeromgeving
Het onderwijs is zo ingericht dat er keuzes kunnen worden gemaakt
De school is een lerende organisatie
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2. ZZC Inductiebeleid
Het ontwikkelen van een ZZC inductiebeleid verloopt gelijktijdig met de ontwikkeling van
ZZC als opleidingsschool. Een integrale aanpak van de begeleiding van studenten en
startende docenten op ZZC heeft als ambitie: de ontwikkeling van een professionele
schoolorganisatie met vakkundig personeel en een lerende cultuur. Om de kwaliteit van
onderwijs en docenten te waarborgen is er voor gekozen een meerjarenbegeleidingsplan te
ontwikkelen, waarin opleiden, inductie en professionaliseren vanzelfsprekend in elkaar
overlopen.

Opleiden in de
school

Inductieperiode

professionaliseren

2.1 Thema’s inductiebeleid ZZC
Aandacht voor bekwaamheidseisen en ontwikkeling
o De basis voor het leraarschap wordt gelegd binnen de opleiding, de
loopbaanontwikkeling van de leraar volgt in de periode vanaf de start op ZZC
o Het inductietraject heeft als doel uitval bij starters te voorkomen
o Ruimte voor agency bij startende leraren
Professionalisering
o Het inductiebeleid maakt deel uit van de lerende cultuur op ZZC
o De professionele groei van starters en andere docenten wordt mogelijk gemaakt
door
o Het stimuleren van een lerende houding en levenslang leren binnen OVO
Begeleiding
o Individueel m.b.v het ICALT-instrument in de zone van de naaste ontwikkeling
o In de vakgroep door de aanstelling van een buddy
o In de groep starters door deelname aan intervisie-, informatie-,
schoolgroepbijeenkomsten
Beoordeling
o De begeleider van de startende of nieuw instromende leraren heeft geen
beoordelende functie
o De afdelingsleider, begeleider en startende docent maken in een driehoeksgesprek
afspraken over de doelen en procedures bij de begeleiding en beoordeling
o De nieuwe bekwaamheidseisen vormen de basis van een beoogd competentieniveau
na 3 jaar
o Het beoordelingstraject is vastgelegd in de gesprekkencyclus OVO
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o Tijdens de inductieperiode wordt op flexibele wijze rekening gehouden met de
belastbaarheid van de starter, door werkdrukverminderende maatregelen zoals
lestaakreductie, een aangepast takenpakket.
Evaluatie
o De bevindingen van het inductiebeleid worden jaarlijks geëvalueerd, door alle
betrokken actoren ( schoolleiding, schoolopleiders, starters)
o De procedure van beoordeling en begeleiding wordt jaarlijks geëvalueerd
PDCA-CYCLUS
Om kwaliteitsborging en kwaliteitsverbeteringen te realiseren kan cyclisch gewerkt
worden. Cyclisch werken betekent dat steeds opnieuw bepaald wordt aan welke
verbetering, aan welke doelen gewerkt wordt en welke concrete resultaten bereikt
moeten worden. De PDCA-cyclus van Deming (1986) is een veelgebruikte manier om
cyclisch te werken. Doordat de cyclus zich herhaalt, leidt het doorlopen van de stappen
tot een voortdurende verbetering van de resultaten. De PDCA-cyclus is een handig
hulpmiddel om een interventie/activiteit vorm te geven en uit te voeren.
De PDCA-cyclus bestaat uit de volgende stappen:
Plan: formuleren of bijstellen van de beoogde doelen (bij voorkeur SMART: specifiek,
meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden);
Do: uitvoeren van activiteiten en resultaten meten;
Check: analyse en evalueren van resultaten, in beeld brengen van mogelijke
verklaringen;
Act: Bepalen welke acties en interventies nodig zijn om de behaalde resultaten te borgen
of te verbeteren om beoogde doelen te behalen.

(Deming, 1968)
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3. Begeleidingsprogramma
In het Sectorakkoord (2020) is vastgelegd dat schoolbesturen zorgen dat startende leraren
een effectief inwerk- en begeleidingsprogramma volgen. Grondslag van het
inductiearrangement ZZC zijn de afspraken die gemaakt zijn in het Sectorakkoord VO, de vijf
pijlers van de driejarige inductie ( Bijlage D).
3.1. Vermindering werkdruk
In de CAO VO (VO-raad) is vastgesteld dat de startende leraar recht heeft op een reductie
van zijn lesgevende taak met 20% gedurende het eerste jaar en 10% gedurende het tweede
jaar van de aanstelling. Op ZZC is de startende docent het eerste jaar in principe geen
mentor en worden de niveaus en leerjaren waaraan de leraar lesgeeft zoveel mogelijk in
samenhang gecombineerd. De docenten worden ontzien van examenklassen.
Het participeren in sectie- en teamtaken is een punt van aandacht, dat op termijn verder zal
worden uitgewerkt.
3.2. Enculturatie in schoolbeleid
Enculturatie is het proces waarbij cultuurkenmerken worden overgedragen van een
samenleving of sociale omgeving naar een individu (www.wikipedia.nl).
Sociale belangen zijn wellicht de belangrijkste factor bij de enculturatie van beginnende
docenten. Zodra er goede relaties op de werkvloer zijn en het gevoel dat problemen en
gevoelens gedeeld kunnen worden, verhoogt dit het gevoel deel uit te maken van een team.
Starters kunnen nog onzeker zijn en goede hulp en ervaring van collega’s kan hierbij een
grote steun zijn. Hiernaast is het gevoel om ook zelf iets te kunnen bijdragen aan het team
en je gehoord en gerespecteerd te voelen erg belangrijk (Kelchtermans, 2001).
Op ZZC vinden we de enculturatie van startende docenten een belangrijke aangelegenheid.
Om hen zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen op onze school, ondernemen we daarvoor
samen met hen de volgende stappen:
Eerste kennismaking
o Op de laatste dag van de zomervakantie organiseren we een startersbijeenkomst,
waarbij de starters kennismaken met elkaar, de begeleiders, het managementsteam
en de school.
Zij krijgen een ZZC-tas met inhoud ( zie bijlage A) een Magisteraccount, de naam van
hun coach en die van hun buddy in de sectie.
De coach/begeleiders geven een rondleiding door de school.
o Er wordt een overzicht gegeven van de begeleidingsbijeenkomsten:
Informatie in themamiddagen
8 maal samen in de intervisiegroep
Op maat individueel met de coach
o De beoordelingssystematiek wordt verduidelijkt (zie bijlage)
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o En misschien wel het belangrijkste: er is ruimte voor de starter om te laten zien wie
hij is en over welke vaardigheiden hij beschikt. Om dit vorm te geven vragen wij de
starter een elevatorpitch te maken en zich te presenteren in de groep starters.
o We sluiten deze eerste dag af met een gezamenlijke lunch.
o Bij aanvang van het nieuwe schooljaar stellen de starters zich met dezelfde pitch voor
aan hun nieuwe collega’s.
De eerste dag op ZZC
De eerste maandag na de zomervakantie is traditioneel een studiedag voor het personeel.
De dag start met een plenaire bijeenkomst in het Atrium waarbij de planning en organisatie
voor het nieuwe schooljaar en de eerste weken daarvan worden doorgenomen.
Bij deze gelegenheid stellen de nieuwe docenten zich voor aan hun collega’s door een korte
presentatie te geven over o.a. wie ze zijn en welke (onderwijs) ervaring ze hebben.
Na het ochtendprogramma is er een gezamenlijke lunch, zodat er gelegenheid is elkaar op
informele wijze te ontmoeten. In de middag is er een teambuildingsbijeenkomst met alle
collega’s. Het doel hiervan is onderlinge samenwerking, sociale binding, vertrouwen,
groepsdynamiek en efficiëntie te creëren binnen de groep mensen die het komende jaar
samen gestalte gaan geven aan het ZZC.
Informatiebulletin
Via het Info Bulletin wordt wekelijks gecommuniceerd over het reilen en zeilen op ZZC.
Voor de startende docenten en nieuw intredende studenten wordt jaarlijks een special
uitgegeven waarin zij zichzelf voorstellen. Deze groep mensen levert een bijdrage aan de
Startersspecial door een stuk tekst aan te leveren met bijbehorende foto.
Begeleiding vanuit de sectie
Een belangrijke rol is weggelegd voor de sectie waarin een nieuwe docent plaats gaat
nemen. Vanaf het begin is de sectie betrokken bij de selectie van de nieuw te benoemen
docent en bij de start betreft het organisatorische zaken zoals:
o Zorgen dat methodes en handleidingen klaarliggen
o Zorgen voor kennis van het vakwerkplan, waarin alle afspraken voor de sectie
vastliggen
o Inzicht in PTA’s
o Enz.
Voor de ondersteuning bij al deze vakinhoudelijke aangelegenheden krijgt de nieuwe docent
een ‘buddy’ aangewezen, die als belangrijkste taken heeft de nieuwe docent routine te laten
opdoen in de sectie en wegwijs te maken in de school. De buddy bespreekt de taakverdeling
binnen de sectie, zorgt voor de organisatie van (les) materialen, ontwerpt gezamenlijk lessen
en toetsen en deelt didactische werkvormen.
De vaksecties moeten een eenduidige rol gaan spelen en de startende docent vakinhoudelijk
begeleiden; wie maakt toetsen, hoe wordt beoordeeld/nagekeken welke afspraken er zijn,
laatste notulen-overleg, enzovoorts.
De schoolleiding bespreekt met de vaksectievoorzitters wie deze taak binnen de vaksectie
op zich neemt.
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Informatie- en intervisiebijeenkomsten
Naast een introductieprogramma en ondersteuning vanuit de vaksectie bieden we op ZZC
informatie- intervisiebijeenkomsten aan, die een gezamenlijk karakter hebben en zijn
bedoeld om informatie en antwoorden op vragen uit te wisselen.
Informatiebijeenkomsten
Tijdens de informatiebijeenkomsten wordt belangrijke informatie over de school gedeeld
(bijvoorbeeld door gastsprekers). Zo kennen we de themamiddag
o
o
o
o
o

HRM (Sieta) Taakbeleid, beoordeling en timemanagement
POP schrijven
Zorgstructuur
Taal- en rekenbeleid
PBS

Intervisiebijeenkomsten
Intervisie is een geleide manier om met elkaar in gesprek te gaan over de dagelijkse praktijk,
om elkaar te helpen dingen in een ander perspectief te zien en samen naar passende
oplossingen te zoeken.
De intervisiebijeenkomsten worden georganiseerd door een daartoe opgeleide coach en zijn
een verplicht onderdeel van het eerste jaar op ZZC.
De Intervisie wordt gehouden aan de hand van een casus die door een telkens wisselende,
nieuwe docent wordt ingebracht (met inachtname van vertrouwelijkheid van hetgeen
besproken wordt). De casus gaat over zaken die de nieuwe docent tegenkomt tijdens zijn
eerste jaar als docent op het Zuiderzee College. Bij intervisie werken we volgens een
bepaalde methodiek en nemen we de tijd om een ingebrachte casus te analyseren en samen
oplossingen te vinden of nieuwe inzichten te creëren. Tijdens de intervisiebijeenkomsten
wordt (afhankelijk van de groepsgrootte en de casus) een passende intervisiemethode
uitgekozen. Doel hiervan is dat zowel de inbrenger als de groep in reflectie worden gebracht
en groep en inbrenger van elkaar leren.
3.3. Basis voor doorgaande professionalisering
Om de starter te helpen bij zijn of haar eigen ontwikkeling, is het van belang dat de leraar
werkt met een systeem van zelfreflectie (De Vos, 2018).
Op het ZZC maakt de startende leraar een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), waarin de
beginsituatie geschetst wordt. Aan de hand hiervan kunnen afspraken gemaakt worden over
het leertraject dat de startende docent op ZZC gaat doorlopen en welke ondersteunende
activiteiten daarbij gewenst zijn. We maken hiermee duidelijk wat het doel is van de
begeleiding, wat het ZZC in drie jaar met de beginnende leraar bereikt wil hebben: de
nieuwe bekwaamheidseisen vormen de basis van een beoogd competentieniveau na 3 jaar.
We onderscheiden hierbij drie ontwikkelgebieden:
In de klas (micro), in de school en sectie ( macro) en de professionalisering die daarop volgt
(meso). Zie Bijlage B.
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Ruimte voor agency
Agency is de wil en het vermogen van een individu om invloed uit te oefenen op zijn
omgeving en om door die omgeving beïnvloed te worden (Giddens, 1984). Agency is
relationeel en contextgebonden (Billett, 2006), dat wil zeggen dat het pas betekenis krijgt in
de situatie waarin de persoon zich bevindt en de taken die hij daarin moet vervullen. Het
gaat bij agency om wil en vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen rol in
een situatie en voor de eigen interpretatie van die situatie en om initiatieven te nemen om
die verantwoordelijkheid vorm te geven (Edwards, 2015). Belangrijke aspecten van agency
zijn het vertrouwen dat de persoon heeft dat hij in die specifieke situatie de opgelegde taken
tot een goed einde zal kunnen brengen (self-efficacy), zijn betrokkenheid bij de situatie en
zijn motivatie om in die situatie een verschil te maken (Van Veldhuizen, 2011). Hierbij spelen
allerlei factoren een rol, waaronder persoonlijke opvattingen en emoties van de starter.
Een startende docent die op het Zuiderzee College werkzaam is participeert in activiteiten en
interacties die de organisatie aanbiedt en kan daarbij wel of niet op bepaalde mogelijkheden
ingaan. Hij kan eigen initiatieven ontplooien en verkennen wat er nog meer mogelijk is en hij
kan al of niet proberen om de leermogelijkheden op school te optimaliseren of beter te
benutten.
3.4. Individuele begeleiding
Zoals onze visie beschrijft, bieden we de starter een doelgerichte begeleiding op maat, die is
afgestemd op de leerbehoeften van de docent.
De individuele ondersteuning bestaat uit een driejarige begeleiding door een coach.
Tijdens het intakegesprek met de coach wordt kennisgemaakt met de nieuwe docent en
wordt door de coach uitgelegd dat coaching niets te maken heeft met beoordeling. Ook
wordt de vertrouwelijke positie van de coach helder uitgelegd. Aan het einde van het
intakegesprek stellen de coach en de nieuwe docent een zogeheten coachingscontract op
waarin de duur van de coaching , de frequentie van de coachingsgesprekken, de momenten
van lesbezoek en een moment van evaluatie worden vastgesteld. Al naar gelang het
functioneren en de begeleidingswens/hulpvraag kan de coaching langere of kortere tijd in
beslag nemen.
Lesbezoeken zijn onderdeel van het begeleidingstraject. Bij de lesbezoeken worden
instrumenten ingezet.
Instrumenten bij de begeleiding van startende docenten:
Dialoogkaarten en zelfscan Junior Leraar HvA
Binnen het project Junior Leraar van de Hogeschool van Amsterdam zijn verschillende
instrumenten ontwikkeld die scholen en coaches kunnen gebruiken bij het begeleiden van
startende leraren. Uitgangspunt bij die begeleiding is dat doelgerichte ontwikkeling naar een
volgend competentieniveau centraal staat. De basis van de instrumenten vormt een set van
23 bekwaamheden rond drie competentiegebieden:
•
•
•

pedagogisch bekwaam,
didactisch bekwaam en
bekwaam in collegiaal samenwerken.
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Dialoogkaarten. Op de dialoogkaarten zijn de bekwaamheden op twee manieren uitgewerkt:
Ze bevatten een beschrijving van de competentie in termen van het handelen van de leraar
en het resultaat bij de leerling, en ze bevatten een set reflectievragen die gebruikt kunnen
worden bij begeleidingsgesprekken.

Een digitale scan waarmee starters hun ontwikkeling op de competenties in beeld kunnen
brengen op basis van 360feedback. De scan kan drie keer per jaar ingevuld worden. De
digitale zelfscan geeft zicht op de ontwikkelingen van de bekwaamheden van de startende
leraar, ten aanzien van pedagogisch handelen, didactisch handelen en collegiale
samenwerking. Dit kan zowel op het niveau Startbekwaam als Bekwaam.
De digitale scan is online in te vullen op verschillende momenten in de inductiefase. In totaal
zijn er 12 scans beschikbaar over een periode van 3 jaar.
De starter kiest eerst welke competenties hij op welk niveau wil bevragen. De starter vult de
scan in en nodigt zijn coach en eventueel een derde collega uit om deze scan ook voor hem
in te vullen. Het resultaat van de scan laat zien op welk niveau de starter en de andere
invullers de bekwaamheid van de starter inschatten. De ingevulde scan biedt een handvat
voor het kiezen van een aantal bekwaamheden die de starter in de komende tijd verder wil
ontwikkelen. Door de scan op meerdere momenten in te vullen, ontstaat een beeld van de
ontwikkeling die de startende docent doormaakt (www.hva.nl).
ICALT
Op ZZC maken we gebruik van het observatie-instrument ICALT( Bijlage ) dat bij een
lesbezoek wordt ingevuld met als doel na de les met elkaar in gesprek te komen over het
functioneren en de ontwikkeling van de startende docent.
Het is ontworpen door de onderwijsinspecties van verschillende landen in Europa. Zij
hebben samengewerkt om een observatie-instrument te ontwikkelen dat gebruikt kan
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worden voor het internationaal evalueren van de kwaliteit van lesgeven in het onderwijs
(Van de Grift, 2007). De afkorting I.C.A.L.T.is afkomstig van het project met de naam
‘International Comparative Analysis of Learning and Teaching’.
Het doel van het observatie-instrument is om op een zo objectief mogelijke manier
waarneembare gedragingen van een docent in kaart te brengen die bijdragen aan effectief
onderwijs. Deze gedragingen zouden in (bijna) elke les te observeren moeten zijn zodat
wanneer een inspecteur op een willekeurig moment een willekeurige les
bijwoont hij of zij altijd een volledig beeld kan vormen van de vaardigheden van de docent.
Het instrument is ontworpen om overzichtelijk (kort) en duidelijk te zijn en makkelijk af te
nemen door een speciaal getrainde observator of inspecteur in een les van ongeveer 40
minuten.
Door gebruik van het instrument ICALT door coach en startende docent wordt gestreefd
naar transparantie in de begeleiding in de zone van naaste ontwikkeling en kunnen
knelpunten in een tussentijdse beoordeling worden ondervangen.
Het beeld wat zo ontstaat kan worden gebruikt in de gesprekscyclus met betrekking tot
functioneren en ontwikkelen van de startende docent
3.5. Scholingsaanbod op ZZC en bij OVO
Het scholingsprogramma van ZZC is afgestemd op de visie en leerdoelen: we ontwikkelen
talenten, we leren samen, we zijn verbonden met onze omgeving, maar ook op de
leerbehoefte van de docenten. We streven naar eenduidigheid en continuïteit in een
scholingsaanbod dat plaatsvindt op een aantal studiemiddagen die verspreid door het jaar
zijn opgenomen in de jaarplanning.
Het Zuiderzee College maakt deel uit van OVO-Zaanstad, waarbinnen zeven scholen voor
voortgezet onderwijs participeren. Om kennis tussen deze scholen uit te wisselen zijn een
virtuele 8e school en de OVO-academie in het leven geroepen:
Onderwijs van de toekomst vraagt om vaardigheden van de toekomst. De OVO Academie is
er voor en door alle OVO-medewerkers. De Academie ondersteunt het leren en floreren van
onze medewerkers, met een uitgebreid aanbod op het gebied van na- en bijscholing en
(persoonlijke) ontwikkeling. De OVO Academie is onderdeel van de 8ste school en draagt zo
bij aan Buitengewoon goed onderwijs.
‘De 8ste school is de drijvende kracht achter innovaties op onze scholen. Enthousiaste teams
en ambitieuze docenten ontmoeten elkaar in de 8ste school. In de 8ste school is er ruimte om
te experimenteren en om met en van elkaar te leren. Het is de plek waar we onderwijs van de
toekomst levendig houden, vormgeven aan onze plannen en onze ambities waarmaken’
(www.ovo-zaanstad.nl)
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4. Beoordelingstraject
De schoolleiding zorgt voor de beoordeling van de startende docenten.
Bij het inrichten van de beoordelingsprocedure is een professionele dialoog een belangrijk
aspect, waarbij een evenwicht moet bestaan tussen summatieve en formatieve
beoordelingsvormen. Daarom is op ZZC gekozen voor een beoordelingstraject dat verloopt
van summatief naar formatief in een vijf-stappenplan.
1. Na een gesprek met de afdelingsleider stelt de startende docent een POP op. In een
thema-bijeenkomst werken de startende docenten samen aan hun POP.
1. De afdelingsleider, begeleider en startende docent maken in een driehoeksgesprek
afspraken over de doelen en procedures bij de begeleiding en beoordeling.
3. Na een eerste lesbezoek hebben afdelingsleider en startende docent een
functioneringsgesprek, waarvan een verslag wordt gemaakt door de afdelingsleider.
4. In navolging van het functioneringsgesprek vindt een tweede driehoeksgesprek plaats.
5. Lesbezoeken door de afdelingsleider en een collega uit het team waarin de startende
docent participeert resulteren in een beoordelingsgesprek. Voor 1 mei wordt in een
afsluitend gesprek met de afdelingsleider verduidelijkt of de nieuwe docent benoembaar is.
Onderwerp
1 POP
Persoonlijk ontwikkelingsplan
2 Driehoeksgesprek

3 FOG
Functioneringsgesprek
4 Driehoeksgesprek

5 Beoordeling

Actoren
Afdelingsleider
Startende docent
Afdelingsleider
Startende
docent
Coach
Afdelingsleider
Startende
docent *
Afdelingsleider
Startende
Docent
Coach
Afdelingsleider
Startende
docent *

Periode
Voor de herfstvakantie
Oktober/november

Rond de kerstvakantie
Januari/februari

Voor 1 mei

* De optie om de buddy van de startende docent in deze fasen mee te laten denken wordt onderzocht.

N.B.:
- Afspraken voor lesbezoeken worden op initiatief van de schoolleiding gemaakt of
onaangekondigd afgelegd.
- De inhoud van de observatieverslagen en de gevoerde gesprekken worden geaccordeerd
door de docent.
- Het instrument dat bij de beoordeling wordt gebruikt is DOT.
- De inhoud van het digitaal dossier functioneringscyclus bestaat uit: POP, verslag
driehoeksgesprek, verslag FOF, verslagen van lesbezoeken door schoolleiding en buddy,
uitslagen leerlingenenquête, feedback collega’s.

5. Inbedding in strategisch HRM: rollen en verantwoordelijkheden
Het is belangrijk dat de begeleiding van startende docenten duidelijk zichtbaar is door een
prominente plek in het strategisch personeelsbeleid binnen ZZC.
Het gaat hierbij om de taken en verantwoordelijkheden die schoolleiding, coaches en
buddy’s en startende docenten hebben en hoe dit allemaal past bij de ontwikkeling van het
inductiebeleid op ZZC. Hierbij wordt geëvalueerd of het ontwikkelde traject het gewenste
effect heeft bereikt en of voldaan is aan de voorwaarden die daarbij zijn gesteld.
5.1 Begeleiding
5.1.1Rol van de coach
Omschrijving: begeleider die nieuwe, onbevoegde en startende docenten begeleidt
bij inductie en professionalisering.
Taken:
o Voeren van intakegesprekken, driehoeksgesprekken.
o Voorbereiden en uitvoeren van lesbezoeken, nabespreken van lessen m.b.v.
Dialoogkaarten en/of ICALT
o Pedagogisch en didactisch feedback geven
o Gesprekken voeren met de startende docent na functionerings- en
beoordelingsgesprekken met de schoolleiding
o Ondersteunen bij het maken van een POP
o Evalueren van de POP en deze op hoofdlijnen aanpassen
o Uitkomsten van leerlingen enquêtes analyseren
o Met de docent een planning maken voor de begeleiding in het tweede en derde jaar
o Monitoren vakinhoudelijke begeleiding van de nieuwe leraren in de vaksectie
o Ondersteunen van de startende docent tijdens het doorlopen van de
beoordelingsprocedure in het eerste jaar en eventueel de jaren daarop volgend
o Praktisch organiseren van begeleidingsbijeenkomsten. themabijeenkomsten en
intervisiebijeenkomsten.
Verantwoording aan afdelingsleiders
Facilitering: 40 uur per startende docent
5.1.2 Rol van de buddy
Omschrijving: collega uit de vaksectie die de nieuwe docent ondersteunt bij alle procedures
en activiteiten binnen de sectie.
Taken:
o De nieuwe docent wegwijs maken in de sectie en de school.
o Zorgen dat methodes en handleidingen klaarliggen
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o Zorgen voor kennis van het vakwerkplan, waarin alle afspraken voor de sectie
vastliggen
o Inzicht in PTA’s
o Gezamenlijk lessen ontwerpen
o Gezamenlijk toetsen maken
o Pedagogische en didactische kennis delen en uitwisselen
Verantwoording: functioneel aan coach en formeel aan afdelingsleider
Facilitering: 10 uur per startende docent
5.1.3 Rol van de schoolleiding
Omschrijving: lid van het managementsteam die de startende docent beoordeelt in een
vastgestelde beoordelingsprocedure.
Taken:
o Voeren van POP-, driehoeks-, FOG- en beoordelingsgesprekken
o Afspraken maken voor lesbezoek
o Onverwachte lesbezoeken afleggen
o Nabespreken lesbezoeken
o Verslagleggen lesbezoeken
o Opmerkingen docent toevoegen aan verslag lesbezoek
o Verbeterpunten/aandachtspunten opnemen in het verslag van het lesbezoek
o Samen met de docent ontwikkelpunten opstellen en deze doorsturen naar de coach
van de startende docent
o Formuleren van tussentijdse beoordeling via de administratie
o Formuleren van de eindbeoordeling voor 1 mei
o Communiceren met de coach over de voortgang
5.1.4 Rol van de startende docent
Omschrijving:
- docent die na het halen van de startbekwaamheid zelfstandig aan een baan in het
onderwijs begint
- Zij-instromer: docent die op basis van EVC in het onderwijs begint, een assessment
aflegt en met een studie start
- Nieuwe docent: een startende docent die een bevoegdheid heeft en ook ervaring in
het werken op een andere school
- Student met (deeltijd) aanstelling
Taken:
o Presentatie maken en geven bij startersbijeenkomst en start van het schooljaar
o Een bijdrage leveren aan de Startersspecial door een introducerende tekst te
schrijven over zichzelf en deze aan te leveren met foto
o Met ondersteuning van coach POP schrijven aan het begin van het schooljaar volgens
formulier OVO (Bijlage D)
o POP bijhouden n.a.v. feedback bij lesbezoeken en FOG-gesprek
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o In driehoeksgesprek aangeven wat hij/zij kan betekenen/ bijdragen aan de sectie en
ZZC
o Aangeven welke ondersteuning gewenst is
o Afspraken maken voor regelmatig contact met buddy en coach
o Aanwezig zijn bij verplichte intervisie- en themabijeenkomsten
o Aanwezig zijn bij scholings-, team- en sectiebijeenkomsten
o Aan het eind van het schooljaar afspraken maken met coach over verdere
begeleiding, een nieuw onderwerp van professionele ontwikkeling vaststellen

5.2 Strategisch HRM en AMO
De verbinding van onderwijsambities en personeelsbeleid wordt Strategisch Human
Resource Management (SHRM) genoemd.
Onderwijsbestuurders moeten goed werkgeverschap uitdragen: de Stichting OVO-Zaanstad
moet een goed werkgever zijn en dus aandacht besteden aan welbevinden, ontwikkeling en
ambitie van haar medewerkers.
De begeleiding van startende docenten is ingebed in het personeelsbeleid van ZZC, dat
voortkomt uit het personeelsbeleid van OVO-Zaanstad. De begeleiding van startende
docenten krijgt zo vorm vanuit de visie van ZZC en vanuit goed werkgeverschap. Deze
verbinding is zichtbaar in het AMO-model, dat de VO-raad gebruikt als middel voor SHRM:

Met behulp van het AMO-model kan worden onderzocht hoe SHRM ingebed kan worden in
het personeelsbeleid van ZZC:
o Het AMO-model biedt de mogelijkheid om te kijken hoe de begeleiding van de
startende docenten past bij de ambities en doelen van ZZC
o Ook kan worden gekeken naar de competenties die startende docenten nodig
hebben. Die zijn niet alleen afhankelijk van de visie van ZZC, maar ook van de visie en
ambitie van de starter en de omgeving van ZZC
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o Ook de motivatie van de startende docent kan worden verduidelijkt met het AMOmodel: de mate waarin eigenaarschap en agency t.a.v. zijn ontwikkeling en doelen
mogelijk is.
o Tenslotte zijn er de mogelijkheden die de starter heeft om verwacht gedrag te laten
zien of een ontwikkeling door te maken. Hiervoor is een veilige omgeving nodig, met
ruimte voor ontwikkeling en experimenten, waar iets verkeerd kan gaan en die
kansen biedt om ergens opnieuw mee te starten (VO-raad, 2011)

6. Kwaliteitszorg van het inductieprogramma
Inzichten in wat kwaliteit is zijn aan veranderingen onderhevig en onder andere afhankelijk
van tijd en context. Het fenomeen inductiebeleid is in ontwikkeling, wat betekent dat onze
kwaliteitseisen zullen veranderen. Dit maakt dat kwaliteit moet worden gezien in de context,
de doelen en de ontwikkelfase van het inductiebeleid op ZZC.
Om de kwaliteit van het inductiebeleid op ZZC in kaart te brengen is een
kwaliteitsinstrument nodig dat recht doet aan de eigenheid van ZZC en dat de doelen en
ontwikkelingsrichtingen zichtbaar maakt:
o Leren door denken, voelen, doen
o We zorgen samen voor een veilige, positieve, uitdagende en sociale leeromgeving
o Het onderwijs is zo ingericht dat er keuzes kunnen worden gemaakt
o De school is een lerende organisatie
6.1 Zorg voor kwaliteit
Op ZZC wordt gezorgd voor kwaliteit door
o Een breed gedragen visie op inductie en opleiden.
ZZC maakt deel uit van de Opleidingsschool OVO-Zaanstad, waarbij het opleiden en
begeleiden van studenten en startende docenten centraal staat. De visie op het leren
en ontwikkelen van docenten is verbonden met de visie op het leren en ontwikkelen
van leerlingen.
Alle medewerkers van ZZC maken deel uit van een leergemeenschap, waarin zij van
en met elkaar leren. Er is een begeleidingsteam bestaande uit de coaches, buddy’s en
afdelingsleiders. Samen zorgen zij voor de kwaliteit van de begeleiding.
o Coaches en buddy’s komen (…x) per jaar bij elkaar. Bij deze gelegenheid vindt
kennisuitwisseling plaats door middel van good practice.
o Professionalisering van het begeleidingsteam: de coaches zijn opgeleid. Eén coach is
CNA-gecertificeerd en een coach is Med en VELON-geregistreerd. Het
begeleidingsteam heeft deelgenomen aan scholing door Frisse Start (SBL NoordHolland). Het begeleidingsteam wordt verondersteld deel te nemen aan externe
professionalisering ( conferenties, cursussen) en aan netwerken.

6.2 Communicatie en draagvlak
Op ZZC wordt het opleiden en begeleiden van leraren steeds breder gedragen. Er is een
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begeleidingssteam, dat samen zorg draagt voor de kwaliteit van de opleiding en begeleiding
op school. De schoolleiding ondersteunt dit beleid door facilitering.
Theoretische input en kennisuitwisseling: In het schema op bladzijde 24 (Bijlage C) en 25
(Bijlage D) is te zien dat de verschillende actoren geregeld samen komen, de kwaliteitszorg is
hier voortdurend in verweven. Naast informatie-uitwisseling en afstemming ten aanzien van
de inductie in de school wordt in veel van deze bijeenkomsten kennis uitgewisseld door
middel van good practice, intervisie en theoretische input vanuit de expertise van een
begeleider, afdelingsleider, interne of extreme deskundige. Ook in de individuele
gesprekken tussen de starter en de coach wordt de gelegenheid gecreëerd om te spreken
over hoe de starter de begeleiding op ZZC ervaart: Zit je op ZZC op je plek? Wat gaat er
goed? Wat kan beter?
De inzet van een buddy zorgt voor draagvlak van het inductiebeleid in de vaksecties:
ervaringen worden in de secties gedeeld, besproken en gevoeld.
Door regelmatig te communiceren over het inductiebeleid ontstaat meer draagvlak in de
totale organisatie. Deze communicatie vindt plaats door: het Startersbulletin aan het begin
van het schooljaar waarin de startende docenten zich voorstellen en door maandelijks via
het informatiebulletin te vertellen en te illustreren welke activiteiten in het kader van het
inductiebeleid hebben plaatsgevonden en wat de opbrengst daarvan is.

6.3 Borgen van kwaliteit
Het is belangrijk dat er een verbinding is tussen de visie van ZZC, de doelen van het
begeleidingsprogramma, de concrete begeleidingsactiviteiten en evaluatie ervan. Het gaat
hierbij om afstemming tussen:
o de coaches, die de inhoudelijke ondersteuning van startende docenten verzorgen
o de afdelingsleider, die samen met het begeleidingsteam verantwoordelijk is voor
samenhang met de visie
o De HR-afdeling van ZZC die condities voor het begeleiden van startende docenten
organiseert en faciliteert.
Het inductiebeleid op ZZC wordt geborgd door
o Evaluatie van het traject in een PDCA-cyclus (KOOS?)
o Met de starters wordt (..x) het inductiebeleid en de begeleiding geëvalueerd.
Onderwerpen hierbij zijn de enculturatie, de kwaliteit en kwantiteit van de
begeleiding, het verloop van de driehoeksgesprekken en de inhoud van de
gezamenlijke bijeenkomsten.
o In regelmatig geplande overlegmomenten van schoolleiding en coaches wordt
gesproken over de implementatie van het inductiebeleid. Naast de invulling van het
inductiebeleid wordt hier ook gekeken naar de facilitering van de coaches en de
input van de externe scholing.
o De planning van bijeenkomsten en overlegmomenten worden vastgelegd in de
jaarplanning ZZC
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Bijlage A
Inhoud ZZC-tas

Inhoud ZZC-tas
1
2
3
4
5
6
7
8

Informatiemap voor nieuwe docenten
Laptop
Token
Magisteraccount
Sleutel lokalen
Sleutel postvak
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Bijlage B
Schema ontwikkelgebieden professionele groei docenten en activiteiten
inductiearrangement

Jaar

In de klas
(micro)

1

Gaat een
professionele
relatie aan
met de
leerlingen,
ouders en
collega’s.
Kan flexibel
handelen in
relatie tot
situatie en
doelgroep en
maakt
verbinding
met de
doelgroep.
Handhaaft
regels en
procedures
binnen de
school en
corrigeert
leerlingen
waar nodig.

Ontwikkeling professionele groei startende
docenten
In de sectie
In de school
In de
(macro)
(meso)
samenleving
(macro)

Acitiviteiten in het
kader van het
inductiearrangement

Communiceert
En werkt
samen met de
sectie.

Praktische
startbijeenkomst/kennis
making laatste vrijdag van
de vakantie

Levert een
bijdrage aan de
eigen sectie.
Denkt actief
mee over de
inhoud van het
curriculum van
het vak.
Staat open
voor feedback
van sectieleden

Maakt zich de
schoolcultuur,
regels en
procedures
eigen.

Heeft een
eigen visie op
zijn vak in de
maatschappelij
ke context.

Kent de visie
van de school
op hoofdlijnen

Reflecteert op
De eigen rol als
vakdidacticus
en pedagoog

Kent de taken,
rollen en
bevoegdheden
van
schoolleiding,
OP en OOP.
Heeft actief
contact met
afdelingsleider,
teamco,
buddy,
Begeleider,
Mentoren.

Binnen de sectie wordt
een buddy aangewezen
20% reductie voor
startende leraren
Eerste jaar nog geen
mentor*
Intervisiebijeenkomsten
Themabijeenkomsten
Minimaal 2 lesbezoeken
met gebruik van ICALTinstrument
Beoordelingscyclus
conform OVO-beleid

Is op de
hoogte van de
voorwaarden
voor een
positieve
beoordeling in
het eerste jaar

* Ervaren docenten die al eerder mentor zijn geweest vormen een uitzondering
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Jaar

In de klas
(micro)

2

Kan steeds
beter
pedagogisch
handelen
afstemmen op
culturele
verschillen
tussen
leerlingen
Probeert
verschillende
werkvormen uit
die leerlingen
activeren en
stimuleren
Houdt een eigen
leerlingenadministratie
efficiënt en
volledig bij
conform de
schoolafspraken
Heeft een goed
beeld van zijn
eigen
competenties
en
ontwikkelpunten

Ontwikkeling professionele groei startende
docenten
In de sectie
In de school
In de
(macro)
(meso)
samenleving
(macro)
Denkt mee
over de
aanpak en
werkwijze
binnen de
sectie
Draagt bij aan
het
ontwikkelen
van toetsen
en het
curriculum
van het vak
Vraagt op
basis van
eigen
ontwikkelpun
ten
ondersteuning van
ervaren
docenten
binnen de
sectie

Levert een
bijdrage vanuit
de sectie
binnen de
school
Levert een
bijdrage aan de
ontwikkeling
binnen de
school,
bijvoorbeeld
als mentor

Handelt naar
de
maatschappelijke context
binnen de
schoolOrganisatie
Netwerkt

Acitiviteiten in het
kader van het
inductiearrangement
Maandelijks overleg
Docentenbegeleiding
3 x per jaar overleg met
team, wpb en
docentenbegeleiders
Begeleiding naar
behoefte
Beoordelingscyclus
conform OVO-beleid

Participeert en
geeft vorm aan
activiteiten
binnen de
school als
doedagen,
feesten, ZZCRequest
Denkt mee
over
schoolregelsen beleid
Vraagt en geeft
feedback aan
collega’s
binnen school
Kan op
professionele
wijze
communiceren
met ouders en
de omgeving
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Jaar

In de klas
(micro)

3

Kiest vanuit
leerdoelen
passende les- en
toetsactiviteiten
Stemt didactiek
en pedagogisch
handelen af op
verschillen
tussen
leerlingen
Kan op basis van
relevante
theoretische
bronnen en
modellen eigen
organisatorisch
handelen
verklaren
Werkt op en
planmatige
manier aan de
eigen
ontwikkeling

Ontwikkeling professionele groei startende
docenten
In de sectie
In de school
In de
(macro)
(meso)
samenleving
(macro)
Legt vanuit de
sectie
contacten
met
verschillende
organisaties
in de
samenleving
en gaat
daarbij
zelfstandig
en/of in
samenwerking te werk
Heeft een
visie over het
vak en de
sectie
Vraagt en
geeft
feedback
binne de
sectie

Coördineert
eenvoudige,
overzichtelijke
taken.
Denkt actief en
zichtbaar mee
over
schoolbeleid
en –cultuur

Denkt mee en
helpt bij het
formuleren
van een visie
op de rol van
de school
binnen de
maatschappij.

Acitiviteiten in het
kader van het
inductiearrangement
Begeleiding naar
behoefte
Beoordelingscyclus
conform OVO-beleid

Maakt
doeltreffend
gebruik van
het
professionele
netwerk
binnen de
schoolorganisa
tie
Heeft een
beeld van
eigen sterktes,
zwaktes en
toekomstbeleid in het
onderwijs
Stelt zich proactief op in het
met de direct
leidinggevende
Reflecteert op
de transfer van
eigen
leerwensen/
toekomstbeelden met de
werkomgeving

23

Bijlage C
Begeleidingsprogramma ZZC
Begeleidingsprogramma Zuiderzee College

Begeleidingsactiviteit

Jaar 1
verplicht

Eerste kennismaking
(Voor zomervakantie)
Startersbijeenkomst
(zomervakantie)
Teambuilding dag 1
Begeleiding
sectie/buddy
Individuele coaching
door coach
Lesobservatie door
coach
Lesobservatie door
afdelingsleider
Ondersteuning bij
formuleren en
bijhouden POP
Collegiale consultatie
a.d.h.v. ICALT
4 begeleide
intervisiebijeenkomst
en
Themabijeenkomst
HRM/taakbeleid e.a.
Themamiddag POP
Themamiddag Zorg
Themamiddag Taalen rekenbeleid
Themamiddag PBS
Driehoeksgesprek
FOG
Beoordelingsgesprek
Scholing ZZC
8e school/ academy
Mentorentraining

Jaar 2
Keuze

Keuze

verplicht

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

verplicht

Startende
docent met
ervaring

Jaar 3
Keuze

x

x

x

x

x

verplicht

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x

Keuze

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Bijlage D
Inductieprotocol ZZC Jaar 1

Periode
Week 1

Week 2 en 3

Maand 1

Maand 2 en 3

Begeleidingsdoel

Activiteit
Instrument

Betrokkenen
Verantwoordelijken

Enculturatie

Kennismaking

Afdelingsleider/coach

Informatietas

Afdelingsleider/Coach

Koppelen coach/buddy

Afdelingsleider/Coach

Presentatie

Starter

Coachingsgesprek

Starter
Coach

Intervisiebijeenkomst

Starter
Coach

POP-gesprek

Afdelingsleider
Starter
Starter
Coach
Starter
Coach
Starter
Coach

Enculturatie, pedagogiek,
didactiek,
klassenmanagement
Professionele en
persoonlijke
ontwikkeling
Professionele en
persoonlijke
ontwikkeling

Themabijeenkomst
POP schrijven
Lesbezoek + ICALT
Coachingsgesprek: ICALT
en POP
POP aanpassen
Driehoeksgesprek

Maand 4

Maand 5

Maand 6
Maand 7 en 8

Maand 9 en 10

Starter
Afdelingsleider
Coach
Starter
Coach
Starter
Coach
Starter
Coach
Afdelingsleider
Starter
Coach

Didactiek klassenmanagement

Intervisie

Didactiek en
klassenmanagement
Professionele en
persoonlijke
ontwikkeling
Didactiek en
klassenmanagement

Intervisie
Themabijeenkomst
Functioneringsgesprek

Professionele en
persoonlijke
ontwikkeling
Didactiek en
klassenmanagement
Didactiek en professionele
ontwikkeling

Driehoeksgesprek

Professionele en
persoonlijke
ontwikkeling
Didactiek en professionele
ontwikkeling

Beoordeling

Starter
Afdelingsleider

Intervisie
Themabijeenkomst

Starter
Coach

Didactiek en
klassenmanagement
Professionele en
persoonlijke
ontwikkeling

Intervisie
Themabijeenkomst
Lesbezoek
Coachingsgesprek
POP aanpassen

Starter
Coach
Starter
Coach
Starter

Coachingsgesprek

Intervisie
Themabijeenkomst
Intervisie
Themabijeenkomst

Starter
Afdelingsleider
Coach
Starter
Coach
Starter
Coach
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Inductieprotocol ZZC jaar 2 en 3

Periode
Maand 1 t/m 10

Begeleidingsdoel

Activiteit
Instrument

Betrokkenen
Verantwoordelijken

Professionele en persoonlijke
onwikkeling

Vrijwillige deelname aan
intervisie- en
themabijeenkomsten
Lesbezoek + ICALT +
coachingsgesprek

Starter
Coach

Functioneringsgesprek

Starter
Afdelingsleider
Starter
Coach

Maand 2

Professionele en persoonlijke
onwikkeling

Maand 9 en 10

Professionele en persoonlijke
onwikkeling

Coachingsgesprek

Starter
Coach
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