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Inleiding  
 
Dit projectverslag is bestemd voor allen die binnen het Partnerschap Opleiden in de school 
betrokken zijn bij het begeleiden van startende leraren binnen de school (de starters en de 
begeleiders) en voor beleidsmakers binnen het onderwijs, zoals besturen en leidinggevenden. 
In het primair onderwijs (po) is de begeleiding van nieuwe leerkrachten van essentieel belang.  
In de opleidingsfase en de eerste jaren in de beroepspraktijk zijn er één of meer begeleiders, die 
de startende leerkracht leraar ondersteunen van groot belang. Uit onderzoek (o.a. McIntyre, 
Hagger & Wilkin, 2005) is bekend dat het voor startende leerkrachten een kritische succesfactor is 
om goed begeleid te worden op de school door een leerkracht-begeleider, vanaf nu starterscoach 
genoemd. De focus in dit onderzoek ligt op de kwaliteit van die begeleidingspraktijk. 
In dit project richten we ons op de starters en op hun begeleiders. We onderzoeken welke 
kenmerken en praktijken er zijn die enerzijds een ontwikkeling van de starter tot een 
basisbekwame leerkracht en anderzijds een begeleider tot een bekwame begeleider maken om 
vervolgens een opzet te maken waarmee de ontwikkeling van de starter en de professionalisering 
van begeleider efficiënt en optimaal te realiseren is. 
In het rapport ‘De begeleiding van startende leraren in het voortgezet onderwijs en het 
basisonderwijs’ doet de SBO verslag van de huidige praktijk en worden voor het begeleiden van 
starters drie perspectieven beschreven. 
In het microperspectief staat de individuele leerkracht en zijn functioneren voor de klas centraal.  
Het tweede perspectief is het organisatorisch perspectief. Daarin staat de werkomgeving op de 
school centraal en worden vormen van werkplekleren gekozen om bij te dragen aan verbetering 
van de lespraktijk van startende leerkrachten. In het recent vanuit de overheid gekozen perspectief, 
wordt de school als professionele organisatie centraal gesteld. De school draagt hierbij zelf de 
verantwoordelijkheid voor de (blijvende) bekwaamheid van alle personeelsleden. 
Het voorliggende projectverslag is vanuit het derde perspectief uitgewerkt. Welke bijdragen 
kunnen collega’s en kan een schoolbestuur aan de professionele ontwikkeling van de startende 
leerkracht leveren, om de ontwikkeling van startbekwaam naar basisbekwaam te maken. 
 
Definitie van het begrip starter 
Er zijn veel verschillende starters in het onderwijs te onderscheiden: sommige zitten nog midden in 
een opleiding of zijn zelfs nog niet begonnen met het halen van een officiële bevoegdheid. 
Daarnaast kan het gaan om een startende leerkracht die nog geen enkele leservaring heeft, maar 
het kan ook gaan om een ervaren leerkracht die van school veranderd is. Sommige starters zijn 
jong, andere zijn zij-instromers die zijn omgeschoold vanuit een ander beroep. En dan zijn er nog 
de herintreders: leraren die een tijd zijn gestopt met het vak en er nu weer mee verder gaan. 
In ons project zijn alle leerkrachten starters, die voor de eerste keer het beroep gaan uitoefenen 
en die minder dan drie jaar ervaring hebben opgedaan in het primair onderwijs. 
 
Definitie van het begrip starterscoach 
In dit verslag wordt de term ‘starterscoach’ gebruikt voor de (ervaren) leerkracht die startende of 
aanstaande leerkrachten ‘wegwijs maakt in het beroep’, en dan in het bijzonder gericht op de 
professionele ontwikkeling van de starter. 
In het primair onderwijs wordt veelal onderscheid gemaakt tussen mentoring en coaching. Terwijl 
mentoring betrekking heeft op het dagelijks begeleiden van de aanstaande leerkracht door de 
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starterscoach van de basisschool, heeft coaching meer een mengeling van begeleiding en 
beoordeling in zich (Geldens, 2007). 
In dit project richten we ons op het handelen van de starterscoach. De starterscoach heeft tot taak 
de starter te begeleiden in het leren functioneren in de beroepspraktijk en gebruikt hiertoe 
technieken uit coaching en supervisie. De starterscoach heeft niet tot taak de starter te beoordelen. 
 
Definitie van het begrip inductieprogramma 
Er is al veel onderzoek gedaan naar inductieprogramma’s. Een inductieprogramma is “een min of 
meer formeel geregeld begeleidingsprogramma vanuit de school, om startende leerkrachten te 
ondersteunen in hun eerste jaren van de zelfstandige beroepsuitoefening” (Kessels, 2010, 1). 
Verder is veel onderzoek gedaan (vooral in het voortgezet onderwijs) naar de behoeften van 
startende leraren naar hun welbevinden en naar de relatie tussen hun welbevinden en datgene wat 
de begeleider daartoe bijdraagt.  
Er is weinig onderzoek dat toont hoe de professionele ontwikkeling van de starter in de praktijk van 
het basisonderwijs vorm krijgt binnen een inductieprogramma. Om meer inzicht te krijgen in het 
bijzonder in dit laatste aspect, is er een praktijkverkenning uitgevoerd met behulp van het 
afnemen van interviews bij starters en basisschoolcoaches. Naast interviews met starters en 
basisschoolcoaches zijn gesprekken gevoerd met directeuren van basisscholen en P&O’ers van 
schoolbesturen. 
Waar ‘hij’/‘hem’/‘zijn’ gebruikt wordt, wordt nadrukkelijk ook ‘zij’/‘haar’/‘haar’ bedoeld 
 
Dankwoord 
Mijn dank gaat uit naar de 17 starters die hun ervaringen als starter en hun wensen over de 
begeleiding die zij zinvol en nodig vinden, met mij wilden delen.  
Daarnaast naar de 4 schoolcoaches die mij geïnformeerd hebben over mogelijke 
begeleidingstrajecten voor starters. 
In het bijzonder dank ik Claudia Lammerding en Mieke Beerten. Zij zijn voor het project van groot 
belang geweest. Zij hebben het project kritisch gevolgd en hebben concrete en duidelijke ideeën 
aangereikt, waardoor in het bijzonder de samenhang en de bruikbaarheid van de producten 
verbeterd zijn. 
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1. Aanleiding, doel en ontwikkeling van het traject 
 
1.1 Aanleiding 
 
Sinds 1 augustus 2006 is de Wet op de beroepen in het onderwijs (wet BIO) van kracht en 
tegelijkertijd het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. Sinds dat moment gelden de 
bekwaamheidseisen en moet de school kunnen aantonen dat de leraren daadwerkelijk bekwaam 
zijn en in staat worden gesteld hun bekwaamheid te onderhouden. 
Daartoe houdt de leraar een bekwaamheidsdossier bij. In een dergelijk bekwaamheidsdossier 
worden de afspraken bijgehouden die de werkgever met de leraar maakt over het ontwikkelen en 
onderhouden van diens bekwaamheid. De bekwaamheidseisen kunnen hierbij als leidraad worden 
gebruikt.  
 
Naast de professionaliseringsuren (40) en het persoonlijk budget duurzame inzetbaarheid (40 uur) 
heeft de startende leerkracht recht op een bijzonder budget van 40 uur per jaar. Deze uren kunnen 
besteed worden aan professionalisering. Daarnaast heeft de startende leerkracht recht op 
begeleiding door een coach (niet zijnde de direct leidinggevende).  
De leraar ontvangt op de gebruikelijke wijze de periodieke verhoging. 
Wanneer het niveau basisbekwaam in minder dan drie jaar wordt bereikt, dan stroomt een starter 
gelijk door naar een hoger salaris (CAO PO 2014.) Zodra de vierde periodiek wordt toegekend, 
bestaat er geen recht meer op de extra 40 uren voor de startende leraar. Het niet behalen van de 
basisbekwaamheid heeft na drie jaar rechtspositionele gevolgen. Door deze mogelijkheden van het 
ministerie kan de sector de ondersteuning bij het inwerken van leerkrachten ontwikkelen.  
Het Partnerschap Opleiden in de School, dat is gebaseerd op de visie dat professionele 
leergemeenschappen essentieel zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en dat gericht wil werken 
aan mogelijkheden om de persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten te faciliteren en/of te 
bevorderen, heeft de mogelijkheden die het ministerie biedt aangegrepen om de begeleiding van 
de startende leerkrachten te versterken en te concretiseren. 
Tijdens overleggen tussen de verschillende schoolbesturen werd duidelijk dat een ieder zich ervan 
bewust was dat startende leerkrachten begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Mede door de 
huidige arbeidsmarkt, waardoor starters vaak vanuit vervangingspoules werken, beperkt de 
begeleiding zich tot emotionele ondersteuning en het helpen met problemen in 
klassenmanagement. Dit betekent dat een gerichte begeleiding om de starter uit te dagen in haar/ 
zijn professionele ontwikkeling, waar stil wordt gestaan bij behoefte en leerpunten van de starter 
achterwege blijft. 
Tijdens alumni bijeenkomsten van de verschillende Pabo’s werd duidelijk dat starters niet of 
onvoldoende bekend zijn met het fenomeen inductiefase en de betekenis die het voor hen kan 
hebben. 
Als conclusie werd door de stuurgroep van het Partnerschap Opleiden in de School aan het project 
‘Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen’ gevraagd een aanpak te ontwikkelen 
waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de starter centraal staat, de gewenste begeleiding binnen 
de visie van de school als professionele leergemeenschap beschreven is en het geheel binnen de 
kaders van de het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap past. Zodat de inductiefase 
van de startbekwame leerkracht naar de basisbekwame leerkracht vanuit de school als 
professionele leergemeenschap wordt vormgegeven. 
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1.2 Doel en ontwikkeling van het traject 
 
Doel 
Mogelijk maken van een ononderbroken ontwikkeling van de afstudeerder en de startende 
leerkracht van afstudeermoment, tot het niveau basisbekwaam voor alle starters, werkzaam 
binnen het Partnerschap. 
 
Ontwikkeling van het traject 
Om aan de aanpak, die door de stuurgroep van het Partnerschap Opleiden in de School is 
geformuleerd, te voldoen, is de ontwikkeling van het traject onderzoeksgericht aangepakt.  
Naast een literatuurstudie is ereen praktijkverkenning uitgevoerd, zodat bij het opzetten van het 
traject rekening gehouden kan worden met: 

• de wensen en vragen die de starter heeft; 
• de begeleidingsmogelijkheden zoals deze er binnen de scholen benut worden; 
• haalbaarheid in tijd en financieel; 
• ambities van de partners/eenduidige/herkenbare aanpak; 
• de eisen en mogelijkheden die door het ministerie zijn vastgelegd. 
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2. Theoriestudie en praktijkverkenning 
 
2.1 Theoriestudie 
Doelstelling van de literatuurstudie is een samenhangend beeld te krijgen van wat de competenties 
zijn van een basisbekwame leerkracht enerzijds en inzicht te krijgen in de kenmerken van goede 
begeleiding van startende leraren anderzijds 

• Wat zijn kenmerken van een goed competentieprofiel voor de basisbekwame leraar? 
• Wat zijn kenmerken van goede begeleidingspraktijken voor startende leraren in het PO? 
• Op welke wijze kunnen begeleiders van startende leraren zich ontwikkelen tot bekwame 

begeleiders? 
• Welke visie op hoe leerkrachten leren leent zich het beste voor dit traject? 

 
Werkwijze  
Eerst is een longlist gemaakt van publicaties die betrekking hebben op de competentieprofielen van 
basisbekwame leraren en op de begeleiding van startende leerkrachten. Vervolgens zijn de 
publicaties gescreend op relevantie voor de onderwerpen van het project. 

• Voor de selectie is gekeken naar publicaties die na 2005 zijn verschenen. 
• Via internet is met behulp van zoektermen rond competentieprofielen en goede 

begeleidingspraktijk van startende leraren naar titels gezocht. 
 
Ervaringen  
Er zijn verschillende competentieprofielen uitgewerkt, die voor het grootste deel een 
doorontwikkeling zijn van de 7 SBL competenties. Dit betekent een groot aantal prestatie 
indicatoren, die onder de pedagogische en de vakinhoudelijke competentie zijn beschreven. 
Wel wordt in onderzoek (Grift v.d., 2010 en Marzano, R.J. 2013) aanbevolen startende leraren te 
stimuleren hun lessen te intensiveren, door feedback, door een variatie aan werkvormen en een 
hoge leerstofgerichte interactie tussen zichzelf en de leerlingen en de leerlingen onderling. 
Daarnaast wordt aangegeven dat het van belang is, dat de startende leraar zich richt op het 
afstemmen op verschillen tussen zijn leerlingen. Hierbij is uitdagen van excellente eenzelfde 
speerpunt als hulp bieden aan de zwakkere leerlingen.  
Ook worden problemen genoemd waar startende leraren tegen aan lopen, waardoor een 
persoonlijke ontwikkeling niet opgang komt (Carbo, C., 2006):  

• de omvang en zwaarte van het beroep; 
• onduidelijke verwachtingen; 
• inadequate voorzieningen; 
• praktijkschok; 
• ontbreken van ondersteuning schoolleiding; 
• rolconflict (geen ingroei mogelijkheid door inval- en parttime banen). 

 
In tegenstelling met bovenstaande zijn er veel onderzoeken over het belang, de voorwaarden, de 
kwaliteiten die de coach van de startende leraren nodig heeft, de professionele leeromgeving enz. 
uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn voornamelijk uitgevoerd door de landelijke onderwijscentra, 
samenwerkingsverbanden van schoolbesturen met Pabo ‘s (lectoraten). 
Eenduidig is het gegeven dat de ontwikkeling in een persoonlijk ontwikkelingsplan moet worden 
vastgelegd. Ook verdient aanbeveling dat de startende leerkracht vooral wordt ingezet voor 
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lesgeven, voor- en nawerk en professionalisering1. (Carbo, C. & Moerkamp J., 2006). 
Een school waarin leraren goed met elkaar samenwerken, is een school waarin leraren van elkaar 
leren. Naast dat het samen leren zich op competenties op het gebied van (vak)didactiek, 
klassenmanagement, ontwerpen van onderwijsmateriaal, en beoordeling en evaluatie richt, wordt 
het sociaal leren steeds meer als leerdoel op zich gezien. Uit onderzoek (Kessels, 2012) blijkt dat 
het gezamenlijk leren binnen een professionele leergemeenschap, de professionele ontwikkeling 
van docenten en de gezamenlijke capaciteit om te innoveren in school versterkt. 
 
Conclusies en Aanbevelingen 
Ten aanzien van het competentieprofiel van de basisbekwame leerkracht: 

• Het competentieprofiel dient aan te sluiten bij het werken met de groep. Dit betekent dat 
de competenties in samenhang door de starters uitgewerkt kunnen worden. 

• De kritische beroepssituaties die aanbevolen worden zijn: 
o Het omgaan met verschillen tussen leerlingen; 
o Pedagogisch handelen in klassensituaties; 
o Educatief partnerschap binnen schoolsituaties. 

Ten aanzien van de begeleiding van startende leraren: 
• Er worden drie aspecten onderscheiden en daarbij zeer concreet en specifiek gedrag 

benoemd dat de bekwame starterscoach vertoont: in de persoonlijke en relationele 
begeleiding, in de professionele ondersteuning en in de effecten die hij sorteert op het 
gedrag van de starter. 

• Naast een rijke ervaring in de onderwijspraktijk moet de starterscoach een speciaal 
opleidingstraject volgen rond het leren van volwassenen. Om zich te ontwikkelen tot 
bekwame starterscoach leert hij deels vanuit een opleiding, maar ook grotendeels door 
ervaring op te doen in de praktijk zelf, waarbij hij zijn theoretische inzichten rond leren en 
begeleiden als voedingsbodem gebruikt.  

Ten aanzien van de visie op leren: 
• Het ‘Praktijkgebonden leren’ wordt als belangrijke voorwaarde tot succes gezien; 
• De reflectievaardigheid vormt voor leraren het enige "middel" om de eigen pedagogisch-

didactische intenties adequaat te verbinden met de concrete realiteit van de onderwijs 
leersituatie. Het reflectief leren vanuit de visie van Korthagen wordt unaniem aanbevolen 
(2011). 

 

																																																								
1 Zie: Ervaringen van Carbo, C.& Moerkamp J (2006)) ‘vliegende start, over de begeleiding van beginnende 
leraren’ Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) 
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2.2 Praktijkverkenning  
 
Interviews van starters 
Om zoveel mogelijk ad random starters te interviewen is er een vraag naar directeuren van 
scholen gegaan om de namen en e-mailadressen van starters door te geven met doel en activiteit. 
Er zijn 20 namen van starters doorgegeven waarvan er 17 zijn geïnterviewd. 
 
Aanpak:  
De interviews zijn uitgevoerd m.b.v. vragenlijst met open vragen gesteld aan startende leraren, die 
vanuit een invalspoule of in tijdelijk dienstverband tussen 3 maanden en 3 jaren in het 
basisonderwijs werkzaam zijn. Om zoveel mogelijk ad random starters te interviewen is er een 
vraag naar directeuren van scholen gegaan om de namen en e-mailadressen van starters door te 
geven met doel en activiteit. 
 
Onderwerpen:  
Met behulp van een aantal voorbeelden uit de literatuurstudie zijn een aantal vragen geformuleerd 
die aan alle geïnterviewde starters zijn gesteld.  
 
Data verzameling en data verwerking: 
Tijdens de interviews zijn de antwoorden kort schriftelijk vastgelegd. De antwoorden zijn geturfd 
en op een lijst bijeengebracht.  
Tijdens de verwerking van de antwoorden bleek er een duidelijk verschil tussen de antwoorden van 
de eerste- en tweede-/derdejaars starters. Daarom is er voor gekozen om de eerstejaars starters 
en de tweede- en derdejaars starters apart te verwerken.  
 
Interviews van schoolcoaches 
Vier interviews met schoolcoaches die allen ervaring hebben met het begeleiden van startende 
collega’s. Een van hen heeft dit bovenschools aangepakt. 
 
Aanpak: 
Interviews zijn uitgevoerd met behulp van het interviewschema uit “Stilstaan bij de Start” (2014). 
De geïnterviewde coaches zijn bij verschillende schoolbesturen in dienst.  
 
Onderwerpen: 
De vragen die gesteld zijn betreffen aanpak van coachen, onderwerpen en mogelijkheden van 
bovenschools coachen. 
 
Data verzameling en data verwerking: 
Tijdens de interviews zijn de antwoorden kort schriftelijk vastgelegd. De antwoorden zijn geturfd 
en op een lijst bijeengebracht.  
 
Resultaten  
Er is een verschil in beleving tussen de eerstejaars starters en de tweede- en derdejaars starters. 
De eerstejaars starters, in het bijzonder degenen die verschillende kortdurende vervangingen 
uitvoeren, zijn aan het overleven en hebben vragen die directe antwoorden en oplossingen 
genereren. De tweede- en derdejaars starters zijn werkzaam binnen 2 hooguit 3 scholen en 
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hebben langere invalopdrachten. Een enkeling heeft een tijdelijk contract aan één school. Deze 
starters zijn meer gericht op zichzelf ontwikkelen naast het oplossen van acute vragen. Zij zien 
relaties tussen hun leren en de visie, die de school uitdraagt. Zij zien samenhang en hebben ideeën 
en vragen over hun eigen leerproces. Geen van allen realiseren zich dat zij zich in een inductiefase 
bevinden, die gekoppeld is aan een CAO PO 2014. 
Uit de interviews met de schoolcoaches komt duidelijk hun zorg voor de starter naar voren. 
Daarnaast blijkt dat ieder bestuur een andere afspraak heeft over begeleiden van starters. Een van 
de schoolcoaches heeft een groepje starters bovenschools begeleid. Over een mogelijke opzet 
waren de coaches unaniem: creëer een mogelijkheid tot samen en van elkaar leren, geef 
richtinggevers, maar timmer het programma niet dicht en zoek experts uit het veld over de topic 
onderwerpen. 
 
Conclusies  
Vanuit de literatuurstudie en de praktijkverkenning zijn 5 voorwaarden geformuleerd, waaraan het 
project moet voldoen. Daarnaast zijn voor de producten die het project moet opleveren 5 
uitgangspunten ontwikkeld, waaraan de producten moeten voldoen. 
De voorwaarden zijn: 

1. een heldere en eenduidige visie op hoe leraren en leerlingen leren; 
2. werken en leren kunnen tegelijkertijd plaatsvinden; 
3. competenties van de basisbekwame leraar zijn helder omschreven; 
4. leren van experts is mogelijk; 
5. het gehele traject wordt door alle betrokkenen vormgegeven en gemonitord. 

De uitgangspunten zijn:  
1. Het traject is gericht op procesgerichte ontwikkeling en kan gedurende 3 jaren 

gerealiseerd worden; 
2. Het is een op maat gesneden traject, waarvan de starter zelf eigenaar is. Dit houdt in 

dat iedere starter zich vanuit eigen mogelijkheden, persoonlijke ambities en 
werksituatie ontwikkelt; 

3. De starters die het traject volgen krijgen professionele begeleiding en steun: iedere 
starter krijgt begeleiding van een geschoolde coach; 

4. Het traject stimuleert en creëert mogelijkheden tot collegiaal samenwerken en samen 
leren; 

5. Het traject biedt expliciet mogelijkheden tot het leren van experts. 
Om de relatie tussen persoonlijke ontwikkeling en de kaders van de het ministerie van OCW 
zichtbaar te maken, is gekozen voor het kernbegrip Bekwaamheidsdossier. 
Met het bekwaamheidsdossier toont de starter zijn ontwikkeling van startbekwaam naar 
basisbekwaam.  
Het bekwaamheidsdossier bevat naast de competenties op het gebied van (vak)didactiek, 
klassenmanagement, ontwerpen van onderwijsmateriaal en beoordeling en evaluatie, de 
ontwikkeling van het pedagogisch handelen en het werken binnen het partnerschap.  
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3. Raamwerk van het project 
 
Het project richt zich op alle starters, die op enigerlei wijze lesgeven aan een van de scholen van 
het Partnerschap. Dit betekent dat er grote verschillen zijn in soort betrekking en in omvang van 
hun aanstelling. Dit varieert van enkele dagen op verschillende scholen tot een aanstelling van 1fte. 
De doelstelling van het project is voor alle starters dezelfde: startende leraren te ondersteunen om 
in maximaal 3 jaar zich naar ‘basisbekwaam‘ niveau te ontwikkelen. 
Het project biedt een 6 tal producten voor de begeleiders, de experts, de directeuren en P&O-ers 
van schoolbesturen om de startende leraar optimaal te ondersteunen in zijn ontwikkeling naar 
basisbekwame leerkracht.  
De drie kernwaarden die het project aansturen zijn de kernwaarden van Opleiden in School: 
eigenaarschap, verbinding en dialoog. Doel van de producten is dat zij samen: 

• Een concreet uitgewerkte aanpak ontwikkelen voor starterscoaches, mentoren en directies 
om afstudeerders en starters gericht te stimuleren en te ondersteunen hun competenties 
naar het niveau basisbekwaam te ontwikkelen. De ontwikkeling naar het niveau 
basisbekwaam is naast het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, gericht op verdieping 
en verbreding van de professionele attitude van de leerkracht en stimuleert de leerkracht 
basisbekwaam, zelfstandig vorm te geven aan het vervolg van zijn professionele 
ontwikkeling. 

• Een aanpak ontwikkelen, om met het instrument competentiemanagement het integraal 
personeelsbeleid binnen basisscholen van het Partnerschap de stap naar het niveau 
basisbekwaam te formaliseren en vorm te geven. 

 
Kritische handelingen en competenties 
Kernwaarde: eigenaarschap 
 
Het project is uitgewerkt vanuit een viertal kritische handelingen waar volgens onderzoeken onder 
afstudeerders en starters (OCW, 2015) en volgens de resultaten van de praktijkverkenning de 
startende leraren tegenaan lopen. Binnen de kritische handelingen zijn competenties onderkend die 
kenmerkend zijn voor een leraar op basisbekwaam niveau.  
Zowel de kritisch handelingen als de competenties zijn zo omschreven dat iedere starter deze kan 
concretiseren naar zijn eigen praktijk en persoonlijke ontwikkeling. Op deze wijze wordt de 
persoonlijke praktijk van de starter gekoppeld aan zijn persoonlijke ontwikkeling, binnen een 
algemeen kader van basisbekwaam zijn. 
 
Leernetwerk 
Kernwaarde: eigenaarschap, verbinding en dialoog 
 
Om het samenwerkend leren, het leren met en van elkaar, vorm te geven is gekozen voor het 
leren vanuit een leernetwerk2. Een leernetwerk is een specifieke vorm van informeel leren. In dit 
leernetwerk staat de lespraktijk centraal, waarbij sociale contacten worden gebruikt ter 
ondersteuning van de lespraktijk en eigen professionele ontwikkeling (Jones, Asensio & Goodyear, 
2000). 

																																																								
2 Zie: http://www.partnerschapopleidenindeschool.nl/ontwikkelen  
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Door het leernetwerk te faciliteren voor de startende leerkrachten, worden zij uitgenodigd met 
collega’s te werken aan hun professionele ontwikkeling. Door met en van elkaar te leren, worden 
enerzijds kennis en vaardigheden vergroot en anderzijds ervaren de startende leerkrachten dat zij 
eigenaar zijn en blijven van hun professionele ontwikkeling. 
Omdat het leernetwerk gefaciliteerd wordt, geeft het de mogelijkheid aan starters om ongeacht de 
contracten die zij van de verschillende schoolbesturen krijgen actief te werken aan hun 
professionele ontwikkeling. 
Ook kunnen de begeleidingsvormen van de starterscoaches, zoals intervisie en coaching met beeld 
vanuit de leernetwerken georganiseerd worden. Daarnaast kunnen de verdiepingsbijeenkomsten 
een plaats in het leernetwerk krijgen. Op deze wijze wordt het contactgericht meer formele leren 
organisch met het informele leren verbonden.  
 
Intervisie 
Kernwaarden: eigenaarschap, verbinding en dialoog 
 
Intervisie is een krachtig hulpmiddel bij individueel en collegiaal leren. Bij intervisie staat de 
professional als reflecterende practicus centraal. Reflectie is voor professionals het middel bij 
uitstek om levenslang leren vorm te kunnen geven. De leden van de intervisiegroep zijn eigenaar 
van hun individueel en collectief leerproces. Zij bepalen uiteindelijk zelf welke methode het beste 
past bij hun behoeften en fasen van ontwikkeling. 
De doelstellingen van intervisie gaan verder dan alleen maar het oplossen van en adviseren bij 
werkproblemen, het leren werken met interessante werkvormen en het leren leren binnen een 
groep. De intervisie wordt in de context van kenniscreatie en kennisdeling geplaatst, thematieken 
die binnen lerende organisaties van belang zijn. De intervisiegroep is de plek waar ervaring, 
vakkennis en attituden gedeeld wordt met het oog op persoonlijke kwaliteitsverbetering en 
professionalisering van de starters. 
Bij de samenstelling van de groepen wordt geprobeerd rekening te houden met: 

• persoonlijke leervragen; 
• de aanstelling van de leerkracht; 
• de leeftijdsgroep van de leerlingen aan wie wordt lesgegeven. 

 
Training met beeld 
Kernwaarden: eigenaarschap en dialoog 
 
Werken met beeldmateriaal is een praktisch middel voor startende leerkrachten om zicht te krijgen 
op eigen handelen. Aan de hand van korte video-opnames wordt de interactie tussen leerkracht en 
leerling(en) geanalyseerd. Videobeelden geven niet alleen zicht op interactie tussen leerkracht en 
leerlingen en leerlingen onderling, maar ook het klassenmanagement (structuur) en de instructie 
(didactiek) worden hierop afgestemd. Via analyse van beeldmateriaal wordt de interactie tussen 
leerkracht en leerling(en) uiteengelegd in concreet waarneembaar gedrag. 
De ervaring leert dat beelden veel inzicht geven. Inzicht in eigen sterke vaardigheden, maar ook in 
leerpunten. Vanuit dit inzicht worden bestaande en nieuwe vaardigheden ontwikkeld. Interactie 
wordt uiteengelegd in concreet waarneembaar gedrag. 
Deze werkwijze is concreet, leerkrachtvriendelijk en effectief, geschikt voor alle situaties waarin 
leerkracht, leerling of groep een steuntje in de rug nodig hebben. 
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Verdiepingsbijeenkomsten 
Kernwaarden: eigenaarschap, verdieping en dialoog 
 
Verdiepingsbijeenkomsten als ‘training on the job’ over het werken binnen de vier kritische 
handelingen. 
Doel is samen tot een verdieping van het werken in de praktijk te komen. Het wordt vormgegeven 
d.m.v. een co-coaching. Twee interne experts of een interne expert met een vakdocent van FHKE 
verzorgen samen gedurende een dagdeel een verdiepingsbijeenkomst. Deze werkwijze sluit aan bij 
de kernwaarden verbinding en dialoog. Immers niet alleen de starters maar ook de professional 
leren van en met elkaar.  
Onderwerpen: 

• Pedagogisch handelen in klassensituaties; 
• Omgaan met verschillen tussen leerlingen door verdieping van de didactiek en 

mogelijkheden om onderwijs ontwerpen; 
• Ondernemerschap in educatief partnerschap; 
• Leren en werken in een professionele leergemeenschap. 

 
Bekwaamheidsdossier 
Kernwaarden: eigenaarschap, verdieping en dialoog 
 
Het bekwaamheidsdossier laat zien dat de leerkracht bekwaam is en zijn bekwaamheid onderhoudt, 
en dat de school hem daartoe de mogelijkheden en middelen biedt. Onderstaande criteria zijn 
gesteld aan het bekwaamheidsdossier: 
 
1. In het bekwaamheidsdossier wordt aangetoond dat de medewerker bekwaam is. 
 Het gaat hier dus om diploma's, certificaten, en dergelijke die gericht zijn op ontwikkeling. De 

school kan aanvullende eisen stellen. Of de leerkracht aan deze eisen voldoet, moet blijken uit 
het bekwaamheidsdossier. Desgewenst kan dit deel van het bekwaamheidsdossier aangevuld 
worden met een Curriculum Vitae, dat wil zeggen een vermelding van relevante opleiding(en), 
(werk)ervaringen, momenten van sleutelervaringen.  

 
2.  Indien de starter een aanstelling heeft bij een school of een werkcontract heeft met een 

schoolbestuur maakt de school of het schoolbestuur afspraken met de medewerker over de 
professionele ontwikkeling. Deze afspraken staan in verband met het (onderwijskundige) beleid 
van de school of schoolbestuur. De ontwikkeling van de startende leerkracht is uitgewerkt in 
doelen voor competentieontwikkeling. Bij deze doelen beschrijft de startende leerkracht de 
voorgenomen activiteiten en beschikbare faciliteiten. Dit kan in de vorm van een persoonlijk 
ontwikkelingsplan, een zogenaamd POP. Dit plan is onderdeel van het bekwaamheidsdossier. 
Hieruit blijkt immers hoe de docent bekwaam blijft. 
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4. Uitwerking van de producten en inhouden van het project 
 
Product 1 
Competentieprofiel opgebouwd rondom vier Kritische Handelingen en Situaties 
 
Het competentieprofiel is gebaseerd op het competentieprofiel, waarmee de starters zijn 
afgestudeerd. In de praktijk is gebleken dat in de eerste periode dat de starter als leraar werkzaam 
is, onderstaande kritische handelingen en gedragsindicatoren aandacht vragen voordat een 
volgende stap gemaakt kan worden. 
 
Kritische Handelingen en Situaties 1: Pedagogisch handelen in klassensituaties 
Kritische Handelingen en Situaties 2: Omgaan met verschillen tussen leerlingen 
Kritische Handelingen en Situaties 3: Ondernemerschap in educatief partnerschap 
Kritische Handelingen en Situaties 4: Leren en werken in een professionele leergemeenschap 
 
1. Competentieontwikkeling binnen Pedagogisch handelen in klassensituaties 

Het is een kerntaak van jou als leerkracht om te zorgen voor een veilige omgeving, waarbij de 
nadruk op preventie ligt. Kinderen moeten veilig zijn, zodat ze in staat zijn om te leren en zich 
te ontwikkelen. We onderkennen twee situaties waarin je rol als pedagoog ertoe doet: binnen 
en buiten de lessituatie. Tijdens de inductiefase versterk en werk je aan je pedagogische 
competenties vanuit beide situaties. 

 
Gedragsindicatoren 
 
1.1 Binnen de lessituatie: je benadert de leerlingen vanuit je leidende rol en bent daarin 

gericht op samenwerken: 
• Je brengt leerlingen tot (top)prestaties door stelselmatig terug te koppelen, samen met 

hen oorzaken van successen en falen na te gaan, mogelijkheden tot verbetering te 
onderzoeken, aanwijzingen te geven en oefeningen aan te bieden; 

• Je werkt vanuit een empathische houding aan leerlingengedrag. Je ziet en bespreekt dit 
leerlingengedrag met de groep en met individuele leerlingen; 

• Je richt de leeromgeving zo in dat leerlingen gestimuleerd/geprikkeld raken om te 
onderzoeken en te ontdekken; 

• Je bespreekt met leerlingen de sfeer in de groep en de omgang met elkaar; 
• Je zet bewust strategieën in om leerlingen meer zelfstandig te maken. 

 
1.2 Buiten de lessituatie: jongeren kunnen pas taal en rekenen leren in een omgeving 

waar goed met elkaar wordt omgegaan, waar ze leren elkaar te respecteren: 
• Je houdt rekening met de leefwereld van leerlingen, vindt daar aansluiting bij en geeft dit 

een plaats in het onderwijs; 
• Indien pesten in school een issue is, werk je samen met je leerlingen aan het voorkomen 

en zo nodig aan het bestrijden van pesten; 
• Je hanteert een prettige, werkbare en efficiënte manier van klassenmanagement. Waarbij 

de afspraken en regels voor alle betrokkenen helder zijn. 
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2. Competentieontwikkeling binnen Omgaan met verschillen tussen leerlingen 
Leerlingen verschillen van elkaar in mogelijkheden, kennis, vaardigheden, attituden en 
motivatie over wat onderwezen gaat worden.  
Het doel van omgaan met verschillen is het maximaliseren van de leerprestaties van leerlingen 
door als leerkracht systematisch, planmatig en doelgericht te werken aan het verbeteren van 
de leeromgeving.  
Tijdens de inductiefase versterk en concretiseer je de meest gebruikte vorm van omgaan met 
verschillen door interne differentiatie toe te passen3. Daarnaast differentieer je ook door 
gebruik te maken van leren in coöperatieve groepen4 en of vanuit de these van meervoudige 
intelligentie te werken5. Je gaat vanuit een positieve motiverende houding te werk. 
Naast aandacht voor het omgaan met en het ondersteunen van zogeheten risicoleerlingen, 
heb je aandacht voor de beste presteerders, diegenen die excelleren, uitblinken, talentvol of 
hoog intelligent en –begaafd zijn.  

 
Gedragsindicatoren 
 
2.1 Je speelt tijdens het onderwijsleerproces optimaal in op verschillen tussen 

leerlingen: 
• Je geeft duidelijke instructie aan individuele leerlingen; 
• Je laat leerlingen een deel van de les samenwerkend leren; 
• Je stuurt leerproces aan en houdt hierbij rekening met individuele verschillen; 
• Je zorgt voor procesbegeleiding tijdens uitvoeren van de opdrachten; 
• Je zorgt voor variatie aan werkvormen; 
• Je leert leerlingen hoe te leren en laat ze verschillende leerstrategieën toepassen; 
• Je bent op de hoogte van verschillende leerstijlen en kan de leerlingen met verschillende 

leerstijlen adequaat begeleiden; 
• Je viert successen met leerlingen; 
• Je stelt regels en routines met leerlingen op en handhaaft deze. 

 
2.2 Je concretiseert je positieve houding ten aanzien van school en leren met gerichte 

strategieën: 
• Je helpt leerlingen begrijpen wat de waarde is van specifieke kennis; 
• Je leert de leerlingen de vaardigheden die nodig zijn om leertaken uit te voeren; 
• Je geeft duidelijk het doel van de leertaak aan en over wat de leertaak precies van de 

leerlingen vraagt; 
• Je bent duidelijk over de eisen die je aan het resultaat stelt. 

 

																																																								
3 Het doel van Interne differentiatie of beheersingsleren (mastery learning) is om alle leerlingen een bepaald 
niveau te laten behalen door te variëren in zaken als instructiewijze en instructietijd Een bekende uitwerking is 
het basisstof – herhalingsstof – extra stof model. Dit model vinden we terug in de meeste lesmethoden. De 
basisstof vormt het streefniveau van een eenheid, de herhalingsstof zorgt ervoor dat de zwakkere leerlingen dit 
streefniveau toch behalen. De extra stof vormt een verdieping voor de leerlingen die zich de basisstof sneller 
eigen maken. 
4 Leren in coöperatieve groepen. Daarbij werken leerlingen samen in een heterogeen samengestelde subgroep. 
Voor de leraar is het een uitdaging omdat hij of zij taken moet vinden waarin alle leerlingen binnen een 
subgroep een waardevolle rol vervullen. 
5 Meervoudige intelligentie. Meestal gaat het dan om het omgaan met verschillen in aanleg, belangstelling, 
leerstijlen, of belemmeringen als faalangst, dyslexie of ADHD. 
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2.3 Je zet je planmatig in voor het verbeteren van de vorderingen van leerlingen: 
• Je volgt leerlingen systematisch in hun vorderingen. Dat wil zeggen je geeft effectief 

instructie, je stemt je onderwijsdoelen, inhouden en didactiek af op verschillen tussen 
leerlingen en voortdurend - dus niet alleen bij de toets - reflecteer je op het effect van je 
lessen; 

• Je geeft feedback gericht op de inhoud laat de leerling zien of hij op de goede weg zit of 
niet; 

• Je geeft feedback gericht op het proces en ondersteunt de leerling in het ontwikkelen van 
metacognitieve vaardigheden;  

• Je organiseert en stimuleert dat leerlingen elkaar feedback geven op proces en 
product; 

• Je past gericht leerstrategieën toe.  
 
3. Competentieontwikkeling binnen Ondernemerschap in educatief partnerschap  

Ouders en leerlingen zijn de belangrijkste afnemers van het onderwijs in Nederland. Het is 
belangrijk dat zij, samen met de professionals die werkzaam zijn in het onderwijs, nadenken 
over wat er in de toekomst nodig is in ons onderwijsstelsel. Het doel is dat elke leerling het 
beste tot zijn recht komt en het maximale uit zijn talenten haalt. Dit vraagt om een goede 
samenwerking tussen ouders en scholen tijdens de gehele schoolloopbaan van kinderen, want 
wanneer ouders betrokken zijn, kunnen hun kinderen op school beter presteren. 
Educatief partnerschap betreft niet alleen de samenwerking met ouders op en rond de 
basisschool, maar in toenemende mate ook de samenwerking met andere partners (voor 
opvang, zorg, en ontspanning) binnen brede scholen en integrale kindcentra. 

 
Gedragsindicatoren 
 
• Je onderhoudt goede contacten met de ouders of verzorgers van de leerlingen; 
• Je onderhoudt goede contacten met andere mensen en instellingen die ook te maken hebben 

met de zorg voor de leerlingen; 
• Je bespreekt indien nodig met ouders gedrag en/of prestaties van een leerling en je geeft 

adviezen. 
 
4. Competentieontwikkeling binnen Leren en werken in een professionele 

leergemeenschap  
De uitdaging ligt in de opdracht de kritische en onderzoekende houding, die vanuit de opleiding 
is aangeleerd, te behouden. Daarnaast is het van belang dat de starter intrinsiek is 
gemotiveerd om zich te blijven ontwikkelen in de nieuwe situatie waarin hij zich bevindt.  
Waar hij in een andere functie als voorheen zijn leervragen bespreekbaar moet kunnen maken. 

 
Gedragsindicatoren 
 
• Je reflecteert systematisch op eigen handelen en bent voortdurend in ontwikkeling. Je kunt hier 

acties aan koppelen; 
• Je vraagt regelmatig om feedback en gebruikt dat voor het ontwikkelen van het eigen 

handelen; 
• Je handelt als een professional in omgang met leerlingen, ouders, collega’s en omgeving. 
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Product 2 
Training voor starterscoaches om starters vanuit een leernetwerk te coachen  
 
Doel: Samen leren van coachingsvaardigheden die binnen de professionele leergemeenschap van 
het Partnerschap van starterscoaches6 gevraagd worden. 
 
De meeste leerkrachten die de starters begeleiden, zijn naast leraar ook schoolcoach en hebben al 
ervaring met het begeleiden van starters. De begeleiders krijgen een korte training van 3 
bijeenkomsten. Vervolgtrainingen worden de schoolbesturen in overleg met de starterscoaches 
afgesproken. 
Reflectief leren en persoonlijke verantwoordelijkheid voor eigen ontwikkeling zijn de kernbegrippen 
van de training7. 
Na de training zullen de starterscoaches zich minimaal de indicatoren van fase 1 eigen hebben 
gemaakt: 
 
Fase 1 
• Kan zelfstandig een startersprogramma opzetten gebaseerd op de richtlijnen van het 

partnerschap.  
• Kent het competentieprofiel en bijbehorende kritische beroepssituaties uit de inductiefase. 
• Heeft zicht op ontwikkeling van de startende leraar. Neemt verantwoordelijkheid8 voor de 

kwaliteit van het programma van start- naar basisbekwaam.  
• De thema’s omgaan met verschillen, pedagogisch handelen en educatief partnerschap zijn 

hier onderdeel van.  
• Is ambassadeur in zijn bestuur voor het aanleggen van een infrastructuur voor de starter, 

van vacature tot aan beoordeling. 
• Bespreekt met de directeur de match tussen vacatureplaatsen en starters. 

  
Fase 2 
• Coacht gericht de mentoren op de wijze waarop zij starters begeleiden. 
• Draagt ervoor zorg dat startende leraren een netwerk vormen, coaching en begeleiding 

ontvangen gericht op de thema’s van de starter.  
• Organiseert feedback op gegeven lessen via netwerk en beeldcoaching. 
• Begeleidt starters met het stellen van leerdoelen, gerelateerd aan competenties en 

beroepssituaties.  
• Begeleidt starters bij het opzetten van hun bekwaamheidsdossier. 
• Onderhoudt contact met de experts uit het werkveld en van de opleiding voor de 

inhoudelijke verdieping en koppeling van theorie en praktijk aan de leernetwerken. 
Stimuleert versterking samenwerking opleiding en werkveld. 

• Zorgt voor regelmatige, gezamenlijke intervisie met andere starterscoaches. 
• Richt met de directie de wijze van beoordelen basisbekwaam in conform afspraken van het 

Partnerschap. 

																																																								
6 Zie: Ontwikkelscan Opleiden in de school, Partnerschap Opleiden in de school, Marc Cobben en Anje Ros 
Versie 1, 4 juni 2015 
7 Aanpak, zie: http://www.coachcenter.nl/effectief-coachen-met-de-coaching-roadmap/  
8 In samenwerking met de directeur van de school. Het traject moet passen binnen de visie van het 
 team/de school. 
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Fase 3 
• Betrekt waar nodig andere leraren bij de ontwikkeling van de starters (bv als good practice).  
• Betrekt bij de intervisie van starters ook leraren die zich willen ontwikkelen. 
• Koppelt met de starters de theorie aan praktijk en duidt de praktijk aan de hand van theorie. 
• Stimuleert en leeft voor: een leven lang leren, de onderzoekende, netwerkende en 

ondernemende houding. 
• Monitort de starters tijdens de inductiefase. 

 
Voor alle starterscoaches zijn de eerste drie bijeenkomsten ontwikkeld. 
Onderwerpen van deze bijeenkomsten zijn:  
• Oefengesprekken met startende leerkrachten  
• Eigen coachprofiel 
• Reflectie vooraf/ achteraf 

Na afloop van deze bijeenkomsten geven de starterscoaches aan wat zij nodig hebben om de taak 
starterscoach uit te voeren en hoe zij dit willen realiseren. Iedere starterscoach bespreekt het 
vervolg met zijn / haar schoolbestuur. 
 
Product 4 
Informatiebijeenkomst voor P&O’ers, en directies over de betekenis van 
competentiemanagement en functiewaardering als 2 instrumenten binnen een integraal 
personeelsbeleid 
Op aanvraag worden deze informatiebijeenkomst voorbereid, waarbij rekening gehouden wordt 
met de ideeën en vragen van de aanvrager. 
 
Product 5 
Training voor P&O’ers, en directies om het portfolio te beoordelen en het 
basisbekwaamheidsniveau vast te stellen 
Afsluiting met portfoliopresentaties waar aan de hand van verworven bewijsmateriaal aangetoond 
wordt dat de leerkracht basisbekwaam is. Dit aantonen gebeurt altijd vanuit de afspraken die in de 
CAO gemaakt zijn met betrekking tot het niveau basisbekwaam. 
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5. Reflecties en aanbevelingen 
 
Reflecties 
Het project is uitgevoerd als deelproject binnen het ideeëngoed van Opleiden in de School: 
Samen de leerkracht op de beste plek opleiden, daar draait het om in het Partnerschap Opleiden in 
de School. Het Partnerschap wil dit bereiken door als werkveld en opleiding kennis en kunde te 
delen, door samen te onderzoeken en samen te ontwikkelen. De gezamenlijke ambitie is dat in 
2020 alle FHKE Pabo studenten zijn opgeleid tot leerkracht op een werkplek die voldoet aan de 
kwaliteitscriteria van de Academische Opleidingsschool 
Kennis delen, Onderzoeken en Ontwikkelen vormen de driepijlers van het Partnerschap. 
Het motto van Ontwikkelen luidt: 'Loopbaandenken, het partnerschap als motor voor een leven 
lang leren. Binnen deze pijlers zijn reeds twee projecten ontwikkeld en gestart. Het deelproject 
‘Van startbekwaam naar basisbekwaam’ is een derde project, dat naast haar eigen doelstelling een 
verbinding legt met de twee andere projecten. 
Het raamwerk en de producten, ‘Competentieprofiel opgebouwd rondom vier kritische handelingen’ 
en de ‘Training voor starterscoaches om starters vanuit een leernetwerk te coachen’, die door het 
deelproject van startbekwaam naar basisbekwame leerkracht zijn ontwikkeld worden door 
‘Traineeship Xpect Primair’ en het Leernetwerk ‘Startende Leerkrachten’ gedeeld. 
Het raamwerk en de projecten van het project ‘Van startbekwaam naar basisbekwame leerkracht’ 
zijn zo ontwikkeld dat zij bruikbaar zijn in meerdere situaties waarin starters, schoolbesturen en 
scholen binnen het samenwerkingsverband zich bevinden. 
De aanpak en uitwerking van het raamplan en de producten zijn ontwikkeld vanuit de 
kernbegrippen eigenaarschap, verbinding en dialoog9.  
 
Aanbevelingen 
Algemeen: 

• Beschouw de starter als een volwaardig teamlid, ook als er sprake is van een tijdelijk, kort 
deeltijdcontract: 

• Een gedegen plan over instroom en begeleiding in de vorm van een inductiebeleid. Dit is 
een onderdeel van een IPB en dus een aspect voor kwaliteitszorg 

• Duidelijkheid over de kwaliteit van de starterscoaches, die zichtbaar is in het handelen. 
Elementen die een coach een bekwame starterscoach maken: 

o Laat leren en leert zelf, door intervisie en coaching en door wat een starter laat 
zien; 

o Heeft duidelijke opvattingen over coaching, heeft een visie over zichzelf en de 
starter in het algemeen.  

 
Kenmerken van inductieprogramma’s: 

• Ze faciliteren de inductietijd van beginnende leerkrachten; 
• Ze worden door competente starterscoaches uitgevoerd:  

o dagen starters uit in hun professionele ontwikkeling; 
o hebben aandacht voor professionele ontwikkeling van leerkrachten vanuit 

leeromgeving van de school. De begeleiding is gericht op 5 dimensies: 

																																																								
9	Zie	hoofdstuk	3	Raamwerk	van	het	project		
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o Pedagogiek 
o Didactiek  
o Klassenmanagement 
o Professionele en persoonlijke ontwikkeling 
o Relatie tot school en externen 

 
Gebruik van de producten 
• Competentieprofiel opgebouwd rondom vier Kritische Handelingen 
Het profiel is zo ontwikkeld dat het een duidelijke verwantschap vertoont met het 
competentieprofiel startbekwame leerkracht. Daarnaast geeft het de mogelijkheid aan de starters 
om de indicatoren en de kritische handelingen afhankelijk van situatie, de leeftijdsgroep van de 
leerlingen, de visie en afspraken van de school en persoonlijke leerwensen persoonlijk in te kleuren. 
Door een en hetzelfde profiel voor de basisbekwame leerkracht aan te houden kan de startende 
leraar in verschillende situaties werken aan zijn ontwikkeling. Ook wordt daardoor de duidelijkheid 
over wat met basisbekwame leerkracht verstaan vergroot. Het versterkt de transparantie en geeft 
mogelijkheid om de persoonlijke ontwikkeling te relateren aan de formele CAO (CAO PO 2014) 
eisen. 
De gekozen competenties en kritische handelingen zijn verwant aan de ontwikkelingen die er 
binnen de basisscholen plaatsvinden en sluiten naadloos aan bij de onderwerpen van de lerende 
organisaties die scholen willen zijn. 
 
• Training voor starterscoaches om starters vanuit een leernetwerk te coachen  
Het project biedt het raamwerk voor 3 trainingsbijeenkomsten aan. Tijdens deze bijeenkomsten 
worden de specifieke eisen zoals deze in fase 1 van het profiel van de starterscoaches staan 
beschreven besproken en geoefend10. De schoolbesturen bepalen in overleg met de schoolleiders 
hoe en met welke intensiteit de training wordt vervolgd en uitgebreid. 
 
• Informatiebijeenkomst en trainingen voor voor P&O-ers, en directies 
Het houden van deze bijeenkomsten wordt sterk aanbevolen. Hierdoor hanteren alle betrokkenen 
dezelfde eisen en visie op de plaats, aanpak en ontwikkelingskansen van de startende leerkrachten. 
De projectgroep wil de inhouden in overleg aanreiken. 
 
De mogelijkheden van het leernetwerk 
Opleiden in school heeft expliciet gekozen voor de organisatie Leernetwerk.  
Voordelen: 
• met en van elkaar te leren; 
• mogelijkheid voor starters om ongeacht de contracten die zij van de verschillende 

schoolbesturen krijgen actief te werken aan hun professionele ontwikkeling; 
• begeleidingsvormen van de starterscoaches, zoals intervisie en coaching met beeld kunnen 

vanuit de leernetwerken georganiseerd worden; 
• verdiepingsbijeenkomsten kunnen een plaats in het leernetwerk krijgen.  
 
 

																																																								
10 Zie: Ontwikkelscan Opleiden in de school, Partnerschap Opleiden in de school, Marc Cobben en Anje Ros 
Versie 1, 4 juni 2015 
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Samenwerking tussen de schoolbesturen 
De nieuwe regelingen van het ministerie vragen een andere aanpak van invalpuls en losse 
invalkrachten. In overleg met de projectleider Opleiden in School worden mooie voorbeelden van 
samenwerkingen tussen schoolbesturen verzameld en aan de schoolbesturen voorgelegd. 
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Bijlage 1 
Projectvoorstel van het deelproject: ‘De doorgaande lijn van leraar 
startbekwaam naar leraar basisbekwaam’  
 
DOELSTELLING Mogelijk maken van een ononderbroken ontwikkeling van de afstudeerder en 

de startende leerkracht van afstudeermoment, tot het niveau basisbekwaam 
voor alle starters, werkzaam binnen het Partnerschap. 

DOELGROEP Afstudeerders, starters, P&O-ers, directies, coaches en mentoren 
OPDRACHTGEVER Brigit van Rossum, Projectleider versterkt samenwerken 
RESULTAAT • Concreet uitgewerkt programma voor coaches, mentoren en directies om 

afstudeerders en starters gericht te stimuleren en te ondersteunen hun 
competenties naar het niveau basisbekwaam te ontwikkelen. De 
ontwikkeling naar het niveau basisbekwaam is naast het ontwikkelen van 
kennis en vaardigheden, gericht op verdieping en verbreding van de 
professionele attitude van de leraar en ervan uitgaat dat de leraar 
basisbekwaam, zelfstandig vormgeeft aan het vervolg van zijn 
professionele ontwikkeling. 

• Aanbod om met het instrument competentiemanagement het integraal 
personeelsbeleid binnen basisscholen van het Partnerschap de stap naar 
het niveau basisbekwaam te formaliseren. 

ACTIVITEITEN • Uitvoeren van een literatuur- en praktijkonderzoek (interviews) om de 
kaders en inhouden van het project vast te stellen; 

• Ontwikkelen van een competentieprofiel vanuit de ‘kritische 
beroepssituaties’ op niveau leraar basisbekwaam.  
Bespreken van het competentieprofiel met de werkgroep, het leernetwerk 
o.l.v. Claudia Lammerding, de Onderwijs Coöperatie en Onderwijs aan 
Zet.  
Uitproberen van de mogelijkheden van het competentieprofiel met behulp 
van een pilot.  
Aanpassen en definitief maken van het competentieprofiel. 
Ontwikkelen van een format voor het portfolio en een 
beoordelingsgesprek;  

• Ontwikkelen van een training van 2 dagdelen voor coaches,  
De training als pilot uitvoeren. 
Een ‘train the trainers’ instructie voor deze training ontwikkelen; 

• Ontwikkelen van een format competentiemanagement voor P&O-ers en 
directies.  
Ontwikkelen van een training voor P&O-ers en directies om de portfolio’s 
te beoordelen en het basisbekwaam niveau vast te stellen tijdens een 
functioneringsgesprek; 

• Maandelijks overleggen met opdrachtgever en werkgroep; 
• Maandelijks een verslag op de website van het Partnerschap schrijven; 
• Opstellen van plan tot implementeren en overdragen van het programma 
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aan uitvoerende(n) 
PRODUCTEN • Competentieprofiel dat aansluit bij en past in de verscheidenheid van de 

beroepspraktijk. Het competentieprofiel is uitgewerkt vanuit de kritische 
beroepssituaties omgaan met verschillen (waaronder exellentie/ 
hoogbegaafdheid en pesten) opbrengstgericht werken, ouders; 

• Training voor coaches en mentoren om afstudeerders en starters binnen 
een leernetwerk te coachen. Reflectief leren en eigenaarschap over/voor 
persoonlijke ontwikkeling zijn de kernbegrippen van de training; 

• Informatie bijeenkomst voor P&O-ers, en directies over de betekenis van 
competentiemanagement en functiewaardering als 2 instrumenten binnen 
integraal personeelsbeleid; 

• Training voor P&O-ers, en directies om het portfolio te beoordelen en het 
basisbekwaamheidsniveau vast te stellen; 

• Maandelijks verslag op de website van het Partnerschap; 
• Implementatieplan van het complete programma naar alle betrokkenen. 

SUCCESFACTOREN Uitwerking van het project vanuit de visie van de Lerende organisaties 
Professionalisering wordt gerealiseerd binnen de 81 uren zelfontplooiing van 
de startende leraar.  
Starters, zowel werkend in een vervangingspoule als aangesteld fulltime als 
parttime werkzaam binnen het basisonderwijs. 
Professionalisering van de afstudeerder wordt gericht ondersteund vanuit de 
praktijk. 
Samenwerking met werkgroep.  
Samenwerking met het deelproject leernetwerken. 
Samenwerking met Pabo’s van FHKE 

PLANNING  • April: onderzoek: literatuuronderzoek, interviews;  
• Mei -juni: ontwikkeling en bespreking van versie 1 van de op te leveren 

producten; testen van de producten; aanpassen en verbeteren van de op 
te leveren producten; 

• September: Definitieve versie klaar  
Presentatie aan betrokkenen  
Implementatie van het programma 
Overdracht  

BETROKKENEN Brigit van Rossum: opdrachtgever 
Werkgroep: 7 leden uit de diverse betrokken groepen: starter, leerkracht, 
coach, directeur  
Claudia Lammerding: projectleider ‘Leernetwerk’ 
Projectleider: Marie-Louise van Lieshout 

MIDDELEN Financiering uit de subsidie voor het project ‘Versterking samenwerking 
lerarenopleidingen en scholen’. 
Projecttijd: april-september 2015 
Tijdsinvestering: 120 uren 
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Bijlage 2  
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De websites: 
 

• http://www.groenendijk.nl/dienstverlening/advies__beleid/functiewaardering  
• https://www.cnvo.nl/fileadmin/user_upload/PDF/20141219_cao_po_2014-

2015_met_handtekeningen.pdf  
• https://www.cnvo.nl/arbeidsvoorwaarden/onderwijssector/primair-onderwijs/cao-tekst/  
• http://www.talenthoorn.nl/bestanden/246/Functieboek_versie-1.0.pdf  
• http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/onderwijs/oratie-van-de-grift.pdf  
• https://www.poraad.nl/files/werkgeverszaken/handout_begeleiden_startende_leerkracht.p

df  
• http://s3.amazonaws.com/assets.paboweb.nl/documents/686/Duurzame_professionaliserin

g_van_leraren_W_T__een_verkenning.pdf  
• http://www.aob.nl/kixtart/modules/absolutenm/articlefiles/50721Definitief%20onderhandel

aarsakkoord%20cao-po.pdf  
• http://www.jenaplan.nl/cms/upload/docs/reflectief_ervaringsleren.pdf  
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Bijlage 3  
Interviews 
 
Interviewgids voor begeleiders van startende leraren 
• Context waarin begeleiding plaatsvindt: 

o Hoeveel starters zijn er op deze school? 
o Hoeveel zijn er succesvol? 
o Hoeveel stromen er in? 
o Hoeveel vallen binnen één tot drie jaar uit? 
o Waar ligt dat aan? 

• Visie op begeleiding: 
o Kies een beeld dat past bij hoe jij je rol als begeleider ziet (fotokaarten). Waarom dat 

beeld? 
o Wat is je ervaring met het begeleiden van starters? 
o Hoe begeleid je starters? 
o Waarom gaat het wel/niet goed? 
o Is er verschil tussen hoe je nu begeleidt en hoe je dat in het begin deed? Hoe komt dat? 
o Wat zijn voor jou belangrijke leerervaringen geweest? 

• Eigen ontwikkeling als begeleider: 
o Sinds wanneer ben je leraar? 
o Sinds wanneer ben je begeleider van beginnende collega’s? 
o Hoe ben je destijds begeleider geworden? (Aangesloten bij een 

begeleidingsprogramma/eigen initiatief/gevraagd/selectieprocedure, etc.) 
o Hoe ben je voorbereid op de begeleidingspraktijk? Wat heb je daarvan geleerd? 
o Is er (binnen het bestuur) professionalisering op begeleiding/mentoring? 
o Zo ja, welke? Hoe lang/veel/vaak? 
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Interviewgids voor startende leraren 
• Context waarin de starter werkzaam is 

o Met hoeveel starters sta je op deze school 
o Hoeveel uren op weekbasis vervang je 
o Op welke scholen vervang je 

• Visie op begeleiding: 
o Welke begeleiding krijg je 
o Door wie 
o Welke frequentie 

• Werksituatie  
o Welke speerpunten heeft de school 
o Wat is jouw inbreng in het team 

• Eigen ontwikkeling 
o Welke ervaringen uit je studietijd heb je veel aan gehad 
o Wat heb je gemist 
o Aan welke begeleiding heb je behoefte 
o Waar loop je tegen aan/ vind je lastig 
o Met wie heb je hierover collegiaal overleg 
o Als je 40 uren professionaliseringstijd zou krijgen, waar zou je die aan willen besteden 

 


