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1 Voorwoord 

 
De ondersteunende informatie die u hier aantreft, ten behoeve van de ontwikkeling van 

school-specifieke inwerktrajecten voor beginnende docenten, is het resultaat van de 

ervaringen die opgedaan zijn in een landelijk longitudinaal experiment (2009-2014) naar de 

effecten van inductiearrangementen.  

Meer lezen:  www.rug.nl/education/Lerarenopleiding/onderzoek/inductie 

Op deze site treft u algemene, landelijke en regionale informatie aan met onder meer:  

 een lijst met deelnemende scholen (2006-2014) 

 goede praktijkvoorbeelden 

 het ICALT observatie-instrument 

 

Vanwege de leesbaarheid hanteren wij in de tekst de mannelijke persoonsvorm. Waar deze 

staat, dient u vanzelfsprekend hij/zij te lezen. 

Leeswijzer: in het eerste deel treft u algemene informatie aan over inwerktrajecten voor 

beginnende docenten (synoniem voor inductiearrangementen) en verwijzingen naar relevante 

websites. In het tweede deel wordt het ontwikkelkader voor inductiearrangementen nader 

uitgewerkt (voor alle regio’s in Nederland). In het derde deel treft u algemene richtlijnen voor 

schoolbegeleiders (in het noorden) die scholen ondersteunen bij de ontwikkeling van inductie- 

arrangementen.  

GRONINGEN, oktober 2015 

Michelle Helms-Lorenz 
Jaap Buitink 
Wiepkje ‘t Hart 
Chrisbert van Mourik 
Geke Schuurman 
Helène Ewalts (red.) 

 

 inductienoorden@rug.nl  

http://www.nhl.nl/
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2 Deel 1 

De driejarige begeleiding van startende docenten  

 

Een beginnende docent is nog geen expert, maar met behulp van inwerkprogramma’s is het 

mogelijk om de kwaliteit van de startende docent op een hoger niveau te brengen. Met 

gerichte begeleiding in de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ kunnen beginnende docenten in 

korte tijd de kwaliteit van hun lessen en hun functioneren in de school verbeteren. 

Bovendien voorkomt dit voortijdige beroepsuitval.  

 

2.1 Begeleidingsprogramma’s 

 

Het ministerie van OCW stimuleert het maken van inwerkprogramma's en het onderzoek 

daarnaar door subsidies te verstrekken die ten goede komen aan Lerarenopleidingen en VO-

scholen. Speciale regionale projecten zorgen voor adequate begeleiding op de scholen bij het 

ontwikkelen van de inwerkprogramma’s. Het betreft hier samenwerkingsverbanden tussen de 

Lerarenopleidingen  en VO-scholen in de regio. Over de regionale projecten kunt u meer lezen: 

http://www/begeleidingstartendeleraren.nl 

  

2.2 Doel 

 

Het doel van de begeleiding van startende docenten is om de professionele doorgroei van 

beginnende docenten te bevorderen en voortijdige beroepsuitval terug te dringen. De normale 

ontwikkeling van een beginnende docent tot expertdocent kan globaal 15 jaar duren. Al die 

tijd hebben leerlingen te maken met een docent die nog in ontwikkeling is. Het project is 

ontwikkeld om deze periode te bekorten. Bovendien is aangetoond dat door een intensievere 

coaching en begeleiding vanaf de start, de kans op uitval afneemt.  

 

De beginnende docent dient aan het eind van de inductiefase  
 

1. zijn basisvaardigheden, zoals hij deze geleerd  heeft hij in de opleiding , versterkt hebben 

2. bewust aan het experimenteren zijn met meer complexe vaardigheden als:  

 alle leerlingen bij de les betrekken en ze tot nadenken stimuleren  

 het onderwijs afstemmen op de verschillen tussen leerlingen 

 leerlingen leren hoe ze iets moeten leren 

3. niet méér beroepsstress ervaren dan de gemiddelde docent 

4. een positieve identiteit als docent verkregen hebben en zich een persoonlijke lesstijl eigen 

gemaakt hebben. 

 

  

http://www.nhl.nl/
http://begeleidingstartendeleraren.nl/
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3 Deel 2 

3.1 Nadere uitwerking van het ontwikkelkader 

 

Het uitgangspunt voor het ontwikkelkader voor inductie arrangementen is de 

zelfdeterminatietheorie van  Deci & Ryan (1985, 2000). Dit is een zeer 

toegankelijke motivatietheorie die steunt op meer dan 30 jaar experimenteel onderzoek. 

Inzichten uit deze theorie gebruiken wij om een werksituatie voor de beginnende docent te 

creëren die duurzame motivatie (om zich te verbeteren) mogelijk maakt. Daarbij richten we 

ons op de drie psychologische basisbehoeften: 1) het vergroten van de autonomie van de 

beginnende docent, 2) het bevorderen van zijn/haar competentie en 3) het bevorderen van de 

verbondenheid met collega’s en leerlingen. 

Autonomie is de motor voor het eigen leerproces van de beginnende docent. De  docent moet 

zelf keuzes kunnen maken om te kunnen handelen met een steeds grotere mate van 

zelfstandigheid. Bij de behoefte aan competentie gaat het erom dat de docent invloed kan 

hebben op de omgeving, het gevoel krijgt de nodige capaciteiten in huis te hebben en die kan 

inzetten om goed werk te kunnen leveren. Bij de behoefte aan verbinding gaat het erom dat 

de docent positieve relaties heeft met leerlingen en collega’s, zich geaccepteerd en 

gewaardeerd voelt door anderen en omgekeerd. Daarnaast is een zekere mate van 

verbondenheid met de leerlingen van groot belang om het onderwijs op de leerlingen te 

kunnen afstemmen en om een veilig leerklimaat te creëren. Een werkklimaat dat tegemoet 

komt aan de vervulling van deze drie basisbehoeften zal de motivatie van de beginnende 

docent verhogen, met positieve gevolgen voor: 1) leerlingprestaties, 2) voldoening in het werk, 

3) werkattitude, 4) organisatiebewustzijn en 5) psychologisch welbevinden 

 

 

Het inductiearrangement bestaat uit twee soorten maatregelen:  

 maatregelen rond de begeleiding van de ontwikkeling van de beginnende docent 

 maatregelen rond de kwaliteit en inrichting van het werk zelf 

 

Maatregelen rond de begeleiding hebben betrekking op het organiseren en vormgeven van 

alle vormen van begeleiding tijdens de inductieperiode, zowel individueel als in groepen. 

Ten behoeve van de competentie ondersteuning krijgt de beginnende docent een (vak)coach 

voor de individuele begeleiding in de klas.  

De inhoud van deze begeleiding hangt af van de persoonlijke bekwaamheden en de 

didactische niveau van de beginner. Het ontwikkelen van meer vakdidactische vaardigheden 

staat centraal, het is dus begeleiding op maat. Het ICALT-instrument  is de leidraad voor zowel 

de observaties als de begeleiding. Daarnaast besteedt de vakcoach aandacht aan didactische 

aspecten specifiek voor het vak. 

Ook treffen zij hun collega-beginnende docenten regelmatig in groepsverband. De begeleider 

organiseert deze bijeenkomsten. Zij krijgen thema’s aangeboden die van belang zijn voor het 

lesgeven en voor andere taken op school.  Ook bezoeken zij intervisiebijeenkomsten. De 

behoeften van de beginnende docenten bepalen de agenda van de intervisiebijeenkomsten.  

De beginperiode gaat gepaard met de volgende behoeften:  

http://www.nhl.nl/
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 Beginners hebben nogal eens last van behoorlijk oplopende emoties veroorzaakt door 

spanningen tussen idealen en realiteit (bijv. Fuller & Brown, 1975). Uit onderzoek van 

Pillen, Beijaard en Den Brok (2012, 2013) komt naar voren dat dit vaak typische identiteits-

kwesties zijn die beginnende docenten moeilijk het hoofd kunnen bieden en die meestal 

gepaard gaan met negatieve gevoelens. 

 Beginners raken nogal eens verstrikt in de micropolitiek van de school en zijn niet bij 

machte om daarbinnen optimaal te functioneren (bijv. Kelchtermans & Ballet, 2002). Dit 

kan weer een negatieve invloed hebben op hun algemeen welbevinden.  

 Beginners worden doorgaans gezien als collega’s die nog veel moeten leren – en zich 

moeten aanpassen aan de heersende werkcultuur op school – en niet als enthousiaste 

collega’s die ook iets meebrengen (in scholen waar bijv. onderwijsvernieuwing plaatsvindt 

blijken veel beginnende docenten hiermee beter uit de voeten te kunnen dan hun ervaren 

collega's, maar zich door de laatsten erg geremd en gefrustreerd voelen).  

Het beginnend docentschap is kortom voor velen ook een strijd, die de beginnende docenten 

deels met zichzelf en deels met de werkomgeving voeren. Daar is weinig oog voor van buitenaf. 

Ook belemmert dit het ontwikkelen van een eigen professionele identiteit in een fase van de 

beroepsontwikkeling waarin dat juist zo belangrijk is. Voor beginners kan dit een reden zijn het 

beroep te verlaten. Ze vertrekken, ondanks het feit dat ze hiervoor over voldoende 

vaardigheden beschikken. Het is daarom van het grootste belang alert te zijn op 

bovengenoemde problemen. Uitdagen en faciliteren van beginnende docenten helpt hen door 

te groeien in hun beroep. Stilstand ontstaat snel, terwijl de docent veel meer aan expertise zou 

kunnen en moeten ontwikkelen (vgl. Kessels,2010). Dit is zonder een adequaat 

inductieprogramma in veel scholen niet zonder meer gegarandeerd. 

 

3.1.1 Maatregelen rond de inrichting van het werk zelf 

 

Een belangrijk aspect van het arrangement is dat het werk leerzaam dient te zijn. Dat kan op 

verschillende manieren: 

 De werkdruk moet afgestemd zijn op de draagkracht van de beginnende docent. Een 

beginner die extra tijd nodig heeft om zich in te werken en zich verder te ontwikkelen kan 

bijvoorbeeld minder niet-lesgebonden taken uitvoeren. Ook het niet uitvoeren van het 

mentoraat of het lesgeven aan parallelklassen kan tot verlichting van het werk leiden. 

 Het werk moet niet te makkelijk of te moeilijk zijn. M.a.w. de complexiteit van het werk 

dient afgestemd te zijn op de draagkracht van de beginnende docent. Dat wil zeggen dat de 

beginners niet de lastigste klassen moeten krijgen. Klassen kunnen “lastig “ zijn omdat het 

moeilijk is er orde te houden of omdat de onderwijsvorm ervaring vereist, zoals ver 

doorgevoerde differentiatie. Wel mag het werk zo moeilijk zijn dat het een uitdaging is. Hier 

gaat het om individuele doelgerichte afstemming tussen kwaliteit van de beginner en de 

moeilijkheidsgraad van het werk. 

 Het werk moet passen bij de gestelde doelen. Als bijvoorbeeld een doel is dat de beginner 

zich tot een breed inzetbare docent ontwikkelt, dan zal de beginner in de loop van de drie 

jaar in alle soorten klassen ervaring moeten hebben opgedaan. 

http://www.nhl.nl/
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3.1.2 School-enculturatie: aandacht voor de leerlingen, de schoolorganisatie 
en de context van het werk 

 

Ten behoeve van de ondersteuning van onderlinge verbondenheid zijn verschillende 

maatregelen aan te bevelen. Dit onderdeel van het arrangement heeft tot doel het opdoen 

van specifieke kennis over achtergronden van leerlingen, het curriculum, school en 

maatschappelijke context. Het ontwikkelen van het besef dat je deel bent van een team en van 

een instelling en weten wat je verantwoordelijkheden daarin zijn, behoort hier ook bij. Enkele 

voorbeelden:  

 Praktische informatie: wie, wat, hoe 

 Kennismakingsbijeenkomst  

 Logistieke informatie 

 Onderwijskundige visie van de school 

 Functioneren van de organisatie, teams en vakgroep 

 Opdoen van specifieke kennis over achtergronden van leerlingen 

 Opdoen van kennis over de schoolomgeving 

 Kennismaken met ouders en contacten met hen onderhouden 

 Deelnemen aan het maatschappelijk onderwijskundig debat 

 Weten van het bestaan van dossiers en leerlingvolgsysteem, de werking ervan en deze kunnen 
raadplegen (dossierkennis) 

 Weten wat de rol van klassenmentor is 

 De sociale context van de gemiddelde leerling kennen 

 Visie, identiteit en eigenheid van de school kunnen benoemen  

 Structuur, organisatie en cultuur van alle geledingen van de school kennen 

 Selectie en determinatie, aansluiting onderbouw-bovenbouw kennen 

 Op de hoogte zijn van actuele maatschappelijke discussies rond onderwijs 

 De normen en waarden van de organisatie en de leden ervan kennen 

 Het onderwijs goed op orde hebben en erover kunnen communiceren 

 De expliciete en impliciete regels van de organisatie kennen 

 Effectief kunnen vergaderen 
 

3.1.3 Begeleiding in pedagogisch-didactisch handelen1 

 

Ten behoeve van de competentie ondersteuning krijgt de beginnende docent individuele 

begeleiding in de klas.  

Vertrekpunt van dit onderdeel van het inductiearrangement zijn lessen die geobserveerd zijn 

door een ervaren docent, getraind in het observeren met het ICALT-observatielijst. Er wordt 

gerichte feedback gegeven aan de hand van de normgegevens. De ervaren docent en de 

beginner maken samen een individueel ontwikkelplan voor de beginner in de zone van de 

naaste ontwikkeling.  De begeleider draagt zorg voor de stapsgewijze stimulering van de 

ontwikkeling.  

— 
1 De universitaire lerarenopleidingen dienen een training te verzorgen van dit onderdeel evenals een training in het observeren met 

ICALT.  

http://www.nhl.nl/
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 Koppeling aan (vak)coach 

 Werken in de zone van de naaste ontwikkeling 

 Toepassen, uitbreiden en verfijnen van basale en meer complexe didactische vaardigheden (ICALT) 

 Focus op het leren van de leerling als startpunt van pedagogisch-didactisch handelen  

 Verdieping en uitbreiding van schoolvakinhoudelijke kennis. 

 lessen van collega's observeren.  

 geobserveerde lessen van collega's nabespreken.  

 een videoregistratie laten maken en nabespreken.  

 feedback ontvangen op de geobserveerde lessen.  

 onderwijs samen plannen met collega's.  

 onderwijs samen voorbereiden met collega's.  

 onderwijs samen uitvoeren met collega's.  

 samen met collega’s de eigen onderwijspraktijk evalueren.  

 leerling-prestaties met een collega bespreken met als doel de eigen onderwijspraktijk te evalueren.  

 

3.1.4 Werken met professionele ontwikkelplannen (POP’s) bij de begeleiding 
van beginnende docenten en groepsintervisie 

 

Ten behoeve van de bevordering van de autonomie wordt de beginnende docent ondersteund 

in het zelf-reguleren van de eigen professionele ontwikkeling. 

Beginnende docenten werken op een planmatige wijze aan hun professionele ontwikkeling. 

Dat wil zeggen dat ze vaststellen wat hun huidige kwaliteiten en competenties zijn, die 

vergelijken met de competenties die ze moeten ontwikkelen (het ‘eindprofiel’) en vervolgens 

plannen wat ze de komende periode gaan leren c.q. verder willen ontwikkelen. 

Voortgangsgesprekken (niet beoordelend) maken deel uit van het ‘werken met een POP’. De 

beginnende docent beschrijft zijn eigen ontwikkeling met gebruikmaking van verschillende 

soorten en vormen van feedback en van verschillende bronnen, gericht op doelen die in een 

eerdere situatie zijn geformuleerd. Dit onderdeel van het arrangement is docent-gestuurd. 

Enkele voorbeelden: 

 Werken aan een positieve beroepsidentiteit. Intervisie is onderdeel van de begeleiding in de 

professionele ontwikkeling en docent-gestuurd. Aandacht voor de zorgen van beginnende docenten 

(zie p 6). 

 Werken met een POP - versterking van vaardigheden om de eigen onderwijspraktijk te bestuderen 

en te verbeteren 

 eigen visie ontwikkelen en concepten kunnen veranderen 

 de onderwijspraktijk kunnen onderzoeken 

 groeien in de rol van mentor 

 periodieke individuele voortgangsgesprekken.  

 in de loop van het jaar een beoordelingsgesprek.  

 reflecteren met collega's op professionele ontwikkeling.  

 adequate instrumenten voor het begeleidingsprogramma.  

 een lesobservatieformulier.  

 een methode voor het geven van feedback na een lesobservatie.  

 een systeem voor bevraging van leerlingen over hun mening over het eigen onderwijs. 

 duidelijke beoordelingscriteria binnen de school.  

 

http://www.nhl.nl/
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De inhoud van deze (sub)domeinen moeten binnen het arrangement op een zeer concreet 

niveau worden beschreven. In het ontwerpen van het arrangement neemt de stap van het 

concretiseren van onderwerpen veel tijd in beslag. Dit lijstje kan helpen het gesprek erover op 

gang te brengen. 

Zo is een onderwerp als complexe didactische vaardigheden te algemeen. Beter is te 

benoemen om welke vaardigheden het gaat, bijvoorbeeld: 

 differentiëren in de klas, i.e. aansluiten bij wat een individuele leerling al weet en kan 

 controleren of elke leerling de lesstof goed begrepen heeft 

 de leerling aan het denken zetten 

 leerlingen leren hoe ze moeten leren 

 

3.2 De fasering binnen het inductiearrangement 

 

Het is noodzakelijk een fasering aan te brengen in de professionele ontwikkeling van 

docenten. De fasering die in het inductiearrangement leidend is, is die van de ontwikkeling van 

didactische vaardigheden. Een beginnende docent kan immers pas aandacht besteden aan 

meer complexe vaardigheden als hij basisvaardigheden ,zoals ordeproblemen, grotendeels 

heeft verworven. Er zijn ook andere faseringen mogelijk, zoals eerst aandacht besteden aan 

het eigenlijke lesgeven en pas later aan zaken als mentoraat of aan niet-lesgebonden taken. 

Ook kan de nadruk eerst liggen op handelen en daarna op de onderliggende kennis daarvan.  

Het is van belang in het arrangement aandacht te besteden aan deze fasering omdat het 

relevant is na te gaan wanneer een bepaald onderwerp of domein het best aan de orde kan 

komen. Op het moment dat de concrete leerinhouden en onderwerpen van het 

inductiearrangement bekend zijn, is een weloverwogen keuze voor fasering van die inhoud 

mogelijk. Belangrijk is voor ogen te houden dat elke docent op een ander moment een 

volgende fase bereikt. De fasering betreft enerzijds een fasering in de drie jaren bestemd voor 

de hele groep (denk aan bijeenkomsten of trainingen) en anderzijds een individuele fasering 

waarvoor maatwerk gewenst is. In bijlage 4 treft u suggesties aan voor de invulling van jaar 2 

en 3. 

3.3 Begeleidingstrajecten 

 

Tijdens het ontwikkeljaar geven aanstaande en beginnende docenten met resp. 0 en 1 jaar 

ervaring les op de bezochte school. De beginnende docent zal in het eerste inductiejaar een 

beginnende docent zijn, hij heeft immers zijn opleiding voltooid. Hij volgt in dit jaar het eerste 

jaar van het driejarig inductieprogramma. De bevoegde docent die in het ontwikkeljaar 0 jaar 

ervaring had, volgt in het eerste inductiejaar het tweede jaar van het inductieprogramma, hij 

heeft dan immers al een jaar begeleiding gehad. De docent die in het ontwikkeljaar één jaar 

ervaring had, heeft daarna twee jaar ervaring, hij volgt in het eerste inductiejaar het derde 

jaar van het programma. Dit betekent dat al in het eerste jaar van het programma de drie 

jaren klaar moeten zijn en misschien al alle drie nodig zijn, afhankelijk van de 

onderwijservaring van de beginnende docent (zie bijlage 5). 

Dit is overigens geen wet van Meden en Perzen, inductiearrangementen berusten op 

maatwerk. De uiteindelijke keuze ligt bij de schoolopleider.  

http://www.nhl.nl/
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3.4 Aanvullende maatregelen voor beginners die op andere scholen hebben 
gewerkt 

 

Beginnende docenten die tussentijds van elders binnenkomen met 0, 1 of 2 jaar ervaring 

dienen alle het onderdeel school-enculturatie aangeboden te krijgen. Ook dient nauwlettend 

gediagnosticeerd te worden in welk begeleidingstraject ze instromen. Indien ze van scholen 

komen waar het inwerken veel te wensen overliet, dient de beginner ondanks het aantal 

ervaringsjaren in begeleidingstraject 1 in te stromen, of onderdelen daarvan te volgen. De 

schoolopleider dient toe te zien op de volledigheid van de begeleiding van alle beginners die 

binnenstromen, ongeacht het aantal jaren ervaring.  

 

 

3.5 Tot slot 

 

Deze handleiding geeft u een indruk van de kaders van het landelijk BSL inductieproject. Het is 

de neerslag van zes jaar ervaring op dit gebied van de Lerarenopleiding van de RUG. De 

samenwerking tussen de Lerarenopleidingen en de VO-scholen is aangestipt. Het ontwikkelen 

en implementeren van een inductiearrangement op de scholen kwam aan de orde, alsmede de 

rol en taken van de schoolbegeleider. Het ministerie van OCW heeft voor de financiële 

ondersteuning gezorgd. Gewapend met het ontwikkelkader en de programmering kunnen 

Lerarenopleidingen en schoolbegeleiders aan de slag! 

  

http://www.nhl.nl/
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4 Deel 3 

4.1 Handreiking voor schoolbegeleiders (werkwijze Regio Noord) 

 

Het regionaal ontwikkeltraject van het inductie project van het noorden, behelst 6 tot 8 

schoolbezoeken ter ondersteuning van de ontwikkeling van het driejarig inductiearrangement.  

Een inductiearrangement is een inwerkprogramma gedurende de eerste drie jaar van het 

beroep. Het helpt beginnende docenten zich verder professioneel te ontwikkelen. De 

schoolbegeleider ondersteunt de VO- school bij de ontwikkeling van het inductiearrangement 

binnen de ontwikkelde kaders. Het doel van de begeleiding is een uitgewerkt arrangement op 

papier. De hoofdwerkzaamheden van de schoolbegeleider bestaan uit ontwikkelwerk, 

begeleidingswerk, dataverzameling en trainingen. Hij zorgt ervoor dat er een inductie-

arrangement tot stand komt dat aan alle ontwikkeltaken van de beginnende docent voldoet. 

4.1.1 Ontwikkelwerk  

 

De schoolbegeleider maakt onderdeel uit van een groep in de school  die een school-

specifiek inductiearrangement gaat ontwikkelen binnen de gestelde kaders. Ook helpt 

hij de implementatiestrategie vorm te geven.  

 

4.1.2 Begeleidingswerk  

 

Ontwikkelen van het arrangement 

De schoolbegeleider krijgt een aantal scholen onder zijn hoede. Hij zorgt voor 

de ontwikkeling van het arrangement op deze scholen. Hij gebruikt hiervoor 

deze handreiking, het ontwikkelkader (zie bijlage 1) en het draaiboek als 

leidraad. Hij zorgt ervoor dat de (vak)coaches geschoold worden in het 

observeren met het ICALT1 instrument. Hij zorgt voor een training in de 

begeleiding naar aanleiding van de ICALT-observatie. De schoolbegeleider volgt 

ook zelf deze scholing. 

                    Communicatie binnen het project 

De schoolbegeleider zorgt voor de communicatie met de projectleiding van de 

school/locatie. Als er sprake is van een ruimere organisatie dan verzorgt de 

schoolbegeleider ook de communicatie tussen de verschillende 

scholen/locaties. Hij zorgt voor de vormgeving van het arrangement, de plaats 

van het project in de school en het proces van voortgang. 

4.1.3 Monitoringswerk 

 

De schoolbegeleider monitort de vorderingen van de ontwikkeling van het school-

specifiek inductiearrangement. Hiertoe wordt er na ieder schoolbezoek gerapporteerd 

in de elektronische werkomgeving binnen Nestor (wordt  op p 14 toegelicht). 

— 
1 Van de Grift, W. (2007). Quality of Teaching in Four European Countries: a review of the literature and an application of an assessment 

instrument. Educational Research, 49 (2) 127-152.  

Van de Grift, W., Van der Wal, M., & Torenbeek, M. (2011). Ontwikkeling in de pedagogisch-didactische vaardigheid van leraren in het 

basisonderwijs. Pedagogische Studiën (88) 416-432. 
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4.1.4 Dataverzameling - voorbereiding van het onderzoek 

 

De schoolbegeleider zorgt ervoor dat: 

 alle betrokkenen gemotiveerd zijn om de vragenlijsten in te vullen 

 de beginnende docenten op de hoogte zijn van het onderzoek waaraan ze zich 

drie jaar lang verplichten 

 de school bijdraagt aan de dataverzameling.  

 

4.1.5 Trainingen 

 

 Training in het observeren met ICALT. Zie bijlage 6A. 

 Training in de begeleiding van een observatie met ICALT. Zie bijlage 6B. 

 

De Lerarenopleiding verzorgt de trainingen.  
 
Schoolbegeleiders zijn invoerder, onderhandelaar, adviseur, deskundige en opereren 

diplomatiek. De schoolbegeleider stelt zich professioneel op bij privacygevoelige informatie 

over de samenwerking met scholen en onderzoekers, zoals exit-redenen van beginnende 

docenten.  

De bevoegdheden van een schoolbegeleider binnen de school zijn beperkt, de 

verantwoordelijkheid ligt bij de school die zich heeft verplicht het arrangement binnen de 

kaders in te voeren. Een schoolbegeleider kan de school wel op zijn verantwoordelijkheden 

aanspreken.  

Schoolbegeleiders krijgen in onderling overleg een school toegewezen. De school wordt 

daarvan op de hoogte gesteld, alsmede van het tijdstip voor een eerste afspraak. 

De schoolbegeleiders moeten zich bij de implementatie realiseren dat de school het 

arrangement moet omarmen en uitvoeren. Het arrangement moet op de betreffende school 

zijn toegesneden, uitvoerbaar zijn en over de gehele breedte gedragen worden.  

4.2 Randvoorwaarden 

 

De onderstaande aandachtspunten en tips helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van het 

arrangement: 

 Voorwaarde voor het zich eigen maken van het arrangement en het willen uitvoeren is 

dat de maatregelen moeten aansluiten bij de “echte behoeften” van de school. 

 De kwaliteit van implementatie is afhankelijk van het leiderschap van de school en van 

het project, de mate waarin de school zich eigenaar voelt van het project en de 

kwaliteit van de mensen die het project gaan uitvoeren. 

 Het instellen van een projectgroep die daartoe een mandaat heeft van de 

schoolleiding is hiervoor noodzakelijk. Zo’n projectgroep is tijdelijk. Het arrangement 

moet immers een onderdeel worden van de ‘staande’ organisatie. Hoe eerder dit 

gebeurt des te beter het is. Het mandaat van de projectgroep moet goed geregeld 

worden. Er moeten heldere afspraken bestaan over wat de leden van de projectgroep 

zelfstandig mogen doen en waarvoor overleg met de schoolleiding noodzakelijk is. 
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Bovendien is cruciaal dat duidelijk is wie binnen de schoolleiding de 

‘probleemeigenaar’ is van het project en om die reden aanspreekbaar is voor de gang 

van zaken. De schoolbegeleider heeft in het gehele project een begeleidende taak, de 

projectgroep is binnen het mandaat verantwoordelijk voor het project. 

 Belangrijk is dat betrokkenen in alle lagen van de school zich eigenaar voelen: zowel 

de schoolleiding, als locatieleiders, als sectieleiders, als teamleiders als roostermakers, 

als schoolopleiders en coaches. Ook dient aandacht besteed te worden aan 

eigenaarschap van docenten. Zij constateren immers dat een nieuwe docent minder 

taken krijgt. Dit moeten de andere docenten kunnen accepteren. 

 Goede communicatie is binnen dit project cruciaal. Die communicatie over het project 

vindt plaats binnen de projectgroep van de school, van projectgroep naar 

opdrachtgever (schoolleiding) en naar alle belanghebbenden in alle lagen van de 

school. Communicatie dient een vast onderdeel te zijn van het overleg tussen de 

schoolbegeleider en de projectgroep. 

4.3 Draaiboek voor de schoolbezoeken 

 

Het draaiboek voor de schoolbijeenkomsten ziet er als volgt uit: voorbereiding van bezoeken, 

extra aandacht voor de eerste bezoeken en het evalueren van de bezoeken. Tijdens intervisie- 

bijeenkomsten wisselen schoolbegeleiders  ervaringen met elkaar uit Wanneer zich problemen 

voordoen op de scholen, zoeken zij samen naar oplossingen. 
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4.3.1 Voorbereiding op eerste bezoek 

 

De schoolbegeleider:  

 verzamelt informatie over feitelijkheden van de school: leerlingenaantal, locaties, etc. 

 weet wie de contactpersoon van de school is en neemt contact op 

 wint informatie in over school- en projectverantwoordelijke en projectgroep 

 vraagt contactpersoon een formulier in te vullen met gegevens over de school en de 

beginnende docenten van dat jaar (bijlage 2A) 

 vraagt contactpersoon dit te mailen naar de schoolbegeleider vóór de eerste vergadering 

 maakt afspraak voor eerste vergadering. 
 

4.3.2 Eerste bezoek  

 

Het doel van het eerste bezoek is om een beeld te krijgen van de stand van zaken op deze 

school en de begeleiding van beginnende docenten. Het beeld wordt vergeleken met het te 

vullen kader. De schoolbegeleider stelt vast hoeveel onderdelen ontwikkeld moeten worden. 

 

De agenda van het eerste bezoek ziet er in grote lijnen als volgt uit: 

 informatie inwinnen over wat er in school al plaats vindt rond inductie 

 vragen naar het ingevulde kader met de noodzakelijke projectgegevens (zie bijlage 1)  

 een beeld krijgen van de organisatie van de school (team- of vakgericht) 

 weten met wie je te maken krijgt en in welke rollen, zoals locatieleiders, 

roostermakers en teamleiders 

 wie weten er dat dit gesprek plaatsvindt, wie is er geïnformeerd over het project, wie 

weet wat er gaat gebeuren (communicatie rond het project) 

 hoe is het project in de school georganiseerd: waar liggen de verantwoordelijkheden 

 informatie over het project: opzet, doel, duur, rol van onderzoek 

 informatie over de werkwijze, met name de mogelijkheid het inductiearrangement 

binnen het gestelde kader de kleur van de school te geven 

 informatie over de financiën 

 huiswerk: stand van zaken, wat gaat goed, waarop wil/kan de school voortborduren, 

waar houdt de school rekening mee, sterkte/zwakte 

 bijeenkomsten voor het gehele ontwikkeljaar vaststellen (agenda planning) 

 vorderingen rapporteren (schriftelijk rapporteren; zie bijlagen 2B en  2C) via de nestor 

werkomgeving 

 

4.3.3 Voorbereiding tweede bezoek 

 

De school maakt het huiswerk: zo is er sprake van een duidelijke beginsituatie. Verwerken van 

het huiswerk tot een overzichtelijke beginsituatie.  

 

4.3.4 Volgende bezoeken 
 

De agenda van de tweede, derde en verdere bezoeken bestaat in ieder geval uit: 

 beginnen met het invullen van het ontwikkelkader 

 globaal brainstormen over inrichting van het arrangement 

 bestaande activiteiten analyseren vanuit het kader van het arrangement 
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 vorderingen rapporteren (schriftelijk rapporteren; zie bijlagen 2B en  2C) via de nestor 

werkomgeving 

 

 

De schoolbegeleider gebruikt het half gevulde ontwikkelkader als uitgangspunt voor de 

besprekingen. Hierin staan de leerdoelen. In overleg bepalen school en schoolbegeleider hoe 

de gestelde doelen bereikt kunnen worden. De projectgroep vult de activiteiten in het kader 

in. De schoolbegeleider heeft voorbeelden ter inspiratie (bijlage 3) achter de hand en let 

voortdurend op het programma, de prioritering en fasering van de gekozen activiteiten. Het is 

van belang dat de schoolbegeleider zelf een inbreng heeft.  

Het ontwikkelkader (bijlage 1a en 1B) is een hulpmiddel om tot invulling van het arrangement 

te komen. Het is onvolledig. Het doel van de begeleiding is uiteindelijk een ingevuld ontwikkel-

kader per school te maken waarin alle ontwikkeltaken van de beginnende docent aan de orde 

komen. Het ingevulde ontwikkelkader dient als leidraad voor een driejarig draaiboek. De 

vorderingen die een school maakt worden geregistreerd in het kleurentabel (zie bijlage 2C) op 

nestor. 

Twee schoolbezoeken hebben een bijzonder karakter. Zij zijn gewijd aan het trainen in het 

observeren en begeleiden van de beginnende docenten.  

4.3.5 Afronding van de bezoeken 
 

De schoolbezoeken zijn afgerond op het moment dat ‘het kleurtjestabel groen kleurt’ en er 

een school-specifiek draaiboek klaar is voor het driejarig inwerktraject. Tijdens het laatste 

werkbezoek wordt het draaiboek opgeleverd (en op de nestor omgeving ge-upload). Als alle 

schoolbezoeken achter de rug zijn, volgt de implementatie van de gemaakte plannen. 

Beginnende docenten kunnen nu profiteren van deze plannen.  

Tijdens het uitvoeringsjaar wordt een na-gesprek gevoerd, met als doel, de daadwerkelijke 

uitvoering van de draaiboek in kaart te brengen alsmede de praktische knelpunten. Hiervan 

wordt verslag gedaan mbv het formulier in bijlage 2D op nestor.  
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5 Bijlage 1A: Ontwikkelkader voor 
inductiearrangementen  
Maatregelen rond de inrichting van het werk 

Doel in 
werk 

Concretisering 
van doelen 

Geplande activiteiten Vrijblij
vend 
of 
verplic
ht? 

Verantwoo
rdelijke 

Nad
ruk 
in 
jaar 

Creëre
n van 
een 
leerza
me 
werko
mgevin
g 
(compe
tentie) 

1. Optimalisering 
van 
organisatorische 
randvoorwaarde
n en werksituatie 
 (rooster, 
lokalen, cao, …) 
 
2. Maatwerk:  
- werkdruk, 
uitdaging en 
draagkracht 
afstemmen 
- Erkenning van 
het feit dat 
ontwikkeling tijd 
nodig heeft 
- Leerzame 
werkplek 
 
3.Geen 
opdrachten 
geven die niet 
met succes 
volbracht kunnen 
worden:  
niet te 
gemakkelijk of te 
moeilijk  

   1
 
&
 
2 
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6 Bijlage 1B: Ontwikkelkader voor 
inductiearrangementen  
Maatregelen rond de individuele- en 
groepsbegeleiding 

Domeinen  Leerdoelen die tot 
groter mate  
van self-efficacy 
moeten leiden 

Geplande 
activiteite
n 

Vrijblijven
d  
of 
verplicht? 

Verantwoordelijk
e 

Nadru
k in 
jaar 

Enculturatie 
(verbondenhei
d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Curriculum, school en 
maatschappelijke 
context  
 
5. Kennis over 
procedures rond 
zorgleerlingen 
(daaronder verstaan we 
ook excellente 
leerlingen) 
 
6. Praktische informatie 
en logistiek: wie, wat, 
hoe 
 
7. Ruimte voor 
informeel/ ongepland 
leren 
 
8. Koppeling aan 
(vak)coach 
 
9. Formeel leren 
 
10. Besef kweken dat 
beginnende docenten 
deel zijn van een team 
en van een instelling en 
ze laten weten wat hun 
verantwoordelijkheden 
daarin  zijn 
 
11. Gelegenheid geven 
volwaardig lid te 
worden van de 
instelling (door bijv. ze 
bekend te maken met 
hun rechten en 
plichten, door het 
bespreekbaar maken 
van de schoolcultuur) 

   1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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Domeinen  Leerdoelen die tot 
groter mate  
van self-efficacy 
moeten leiden 

Geplande 
activiteite
n 

Vrijblijven
d  
of 
verplicht? 

Verantwoordelijk
e 

Nadru
k in 
jaar 

(verdere) 
Ontwikkeling 
pedagogisch 
didactisch 
handelen 
(aan de hand 
van ICALT)  
 

12. Focus op leren, op 
de persoon van de 
leerling als startpunt 
van pedagogisch 
didactisch handelen en 
op sociaal-emotionele 
aspecten van leerlingen 
 
13. Het ontwikkelen van 
een leerklimaat in de 
klas o.a. het creëren van 
een veilig pedagogisch 
klimaat  
 
14. Verdiepen en 
uitbreiding van 
vakdidactische en 
inhoudelijke kennis en 
vaardigheden  
 
15. Het toepassen, 
uitbreiden en verfijnen 
van een beginnend 
gedragsrepertoire 
 
16. Bewust zijn van je 
rolgedrag (distantie en 
relatie) 
 
17 Kennis van de 
individuele verschillen 
tussen leerlingen en de 
diversiteit hiervan 
 
18. Vaardigheid om 
hiermee om te gaan 
 
19. Speciale aandacht 
voor en kennis en 
vaardigheden m.b.t. de 
problematiek van 
zorgleerlingen en 
excellente leerlingen. 
 

   1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
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Domeinen  Leerdoelen die tot 
groter mate  
van self-efficacy 
moeten leiden 

Geplande 
activiteite
n 

Vrijblijven
d  
of 
verplicht? 

Verantwoordelijk
e 

Nadru
k in 
jaar 

Leren van de 
eigen 
onderwijs-
praktijk/ 
professionele 
ontwikkeling  
(bevorderen 
autonomie) 

20. Werken aan de zone 
van naaste 
ontwikkeling: 
verwerken van 
feedback, eigen 
onderwijs evalueren, 
veranderingen 
aanbrengen en 
handelen verbeteren 
 
21. Versterking van 
vaardigheden om de 
eigen onderwijspraktijk 
te bestuderen en deze 
te verbeteren 
 
22. Eigen visie op goed 
lesgeven ontwikkelen 
en technische 
concepten kunnen 
veranderen  
 
23. (H)erkennen van 
sterke persoonlijke 
kwaliteiten en deze 
verder ontwikkelen  
 
24. Samenwerken met 
omgeving (collega’s, 
bedrijven, ouders, 
hulpverleners…)  
 
25. Begeleiden en 
beoordelen (??? Niet 
duidelijk wat je hier 
bedoelt) 
adhv beoordeling en 
begeleiding van coach, 
schoolleiding vorm 
geven aan eigen 
ontwikkeling. 
 
26. Kunnen 
functioneren als 
(co)mentor 
 
27. Onderzoekend 
handelen 
 
28. Zelfstandig 
aansturen professionele 
ontwikkeling en kiezen 
uit aanbod (na)scholing 

   1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 & 3 
 
 
 
2 & 3 
 
 
2 & 3 
 
2 & 3 
 
2 & 3 
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Domeinen  Leerdoelen die tot 
groter mate  
van self-efficacy 
moeten leiden 

Geplande 
activiteite
n 

Vrijblijven
d  
of 
verplicht? 

Verantwoordelijk
e 

Nadru
k in 
jaar 

Balans 29. Balans werk en privé    1 & 2 

Kwaliteitszorg 30. Draaiboek voor alle 
betrokkenen om rollen 
en 
verantwoordelijkheden 
op te helderen 
 
31. Begeleiding- en 
beoordelingsprocedures 
in een protocol 
vastleggen 
 
32. Jaarlijks 
begeleidingsarrangeme
nt evalueren en 
bijstellen 
 
33. Einddoelen per jaar 
per beginnende docent 
afspreken (cognitieve, 
pedagogische-, 
didactische-  en sociaal-
emotionele doelen) 
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7 Bijlage 2A: Format eerste bijeenkomst 
schoolbezoeken 

Het eerste bezoek heeft een diagnostisch karakter. We kunnen ons voorstellen dat de nodige 

info niet paraat is. Vooraf agenda (of dit formulier) sturen zodat men info wel paraat heeft 

(liefst op papier, in dit formulier) tijdens de eerste bijeenkomst. De diagnose ligt in het 

vergelijken van bestaande maatregelen met gewenste maatregelen. 

Afspraak identificatie 

gegevens 

Naam school: 

Postadres: 

Naam schoolbegeleider: 

Datum bezoek: 

Gegevens  

schoolcontactpersoon/-

personen 

Geslacht: 

Volledige naam: 

Functie: 

e-mail: 

Telefoonnummer:  

Schoolgegevens 

IA=inductiearrangement 

Aantal en namen van vestigingen die met IA gaan werken: 

Aantal leerlingen per vestiging: 

Niveaus per vestiging: 

Zwakke school/afdelingen per vestiging: 

Deelname in bovenschoolsverband? Zo ja, welke? 

In kaart brengen van de 

achtergrondkenmerken 

van de beginnende 

docenten 

Aantal beginnende docenten: 

Per beginnende docent: 

Volledige naam + geslacht 

Privé e-mailadres 

Certificering (eerste- of tweedegraads)  

Hoeveel jaar ervaring voor de klas (na diplomering)?  

Leservaring op dezelfde school of andere scholen? 

In kaart brengen van de 

beginsituatie van het 

inductie arrangement voor 

beginnende docenten op 

deze school 

Wat organiseert de school nu al voor de beginnende docent: 

1. Het creëren van leerzaam werk en rekening houden met draagkracht 

van beginnende docenten? 

2. School-enculturatie? 

3. Begeleiding in de klas? 

4. Begeleiding in de professionele ontwikkeling? 

5. Hoe houdt school rekening met verschillen tussen beginnende 

docenten? 

6. Hoe lang duurt het huidig IA? Hoe onderscheiden de begeleidingsjaren 

zich? 

7. Is er voor de beginnende docent een vakcoach? Hoe wordt er in de klas 

gecoacht? 

8. Zijn er intervisiebijeenkomsten? 

Gemaakte diagnose door 

schoolbezoeker 
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Gemaakte afspraken 

tussen schoolbezoeker en 

schoolcontactpersoon 

 

 

 

 

 

 

Projectorganisatie: wie, wat, wanneer? 
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8 Bijlage 2B: Format rapportage bijeenkomsten 
schoolbezoeken 

Afspraak identificatie 
gegevens 

Naam school: 
Naam Schoolbezoeker: 
Datum bezoek: 
Aanwezigen: 
 

Doel(en) school van 
deze bijeenkomst 
 

 
 
 
 

Doel(en) 
schoolbegeleider van 
deze bijeenkomst 

 

Wat zijn succes- en 
faalfactoren op deze 
school?  
 
Hoe gaan we de 
knelpunten aanpakken? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemaakte diagnose 
door schoolbezoeker 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemaakte afspraken 
tussen schoolbezoeker 
en aanwezigen 
 
 
 
 
 
 
 

Projectorganisatie: wie, wat, wanneer 
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9 Bijlage 2C: Kleurentabel voor de monitoring van 
schoolvorderingen 

 

[..N
aam

 

sch
o

o
l..] 

 N
aam

 

sch
o

o
lb

ezo
e

ker 

1
ste jaar 

2
d

e jaar 

3
d

e jaar 

V
ertro

u
w

en
 in

 

u
itvo

erin
g? 

W
erk: m

atch
in

g 

Lee
rzaam

 w
erk 

Sch
o

o
l en

 co
n

text 

P
e

d
. D

id
. h

an
d

elen
 

P
ro

fessio
n

aliserin
g 

C
o

ach
 

V
akco

ach
 

B
egeleid

in
g in

 vak 

In
tervisie 

Sch
o

lin
g 

Oktober                                                                                                         

November                

December                

Januari                                                                                                            

Februari                

Maart                 

April                

Mei                 

Juni                

Juli                

 

Draaiboek aanwezig? Zo niet, wel in een andere vorm? 

 

Schema van kleuren voorzien om de vorderingen op een school te monitoren 

++  

+  

-  

--  

 
  



               Begeleiding van beginnende leraren  27 

 

 

10 Bijlage 2D: Format verslag bijeenkomst evaluatie 
uitvoering inductie arrangement 

Het betreft hier scholen die het arrangement hebben ontwikkeld  

Naam school: 

Plaats: 

Datum bijeenkomst: 

Dit is de 1ste/2de/3de …..evaluatiebijeenkomst: 

Aanwezigen met functie: 

 

Bespreking van het kader/draaiboek 

 
 

1. Welke in het kader geplande activiteiten worden  uitgevoerd? 

 

Opmerkingen… 

 

2 Welke in het kader geplande activiteiten worden niet uitgevoerd? 

Welke reden/oorzaak wordt daarvoor aangegeven? 

 

Heeft men het vertrouwen dat deze activiteiten in de toekomst wel zullen 

plaatsvinden? 

  

 Opmerkingen… 

 

Starters en vakcoaching 

2. Hoeveel  starters zijn er? En zijn ze gekoppeld aan een vakcoach? Zo niet,  hoe is het 

opgelost? 

3.  

Opmerkingen… 

Icalt-training 

4. Hoeveel mensen hebben de Icalt-training en de training ‘begeleiden in de klas’ 

gevolgd? 

Welke ervaringen zijn er met icaltobservaties en nagesprekken? 

Wordt er begeleid aan de hand van de zone van naaste ontwikkeling? 
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Opmerkingen…. 

Draagvlak 

        5.  Hoe staat het met het draagvlak voor het IA binnen de school? 

Diagnose door schoolbegeleider 

6. Welke beeld heeft de schoolbegeleider m.b.t. invoering van het IA op deze 

school? 

 

Pluspunten: 

 

Minpunten: 

 

Mogelijke verbeteringen 

7. Welke verbeteringen zouden kunnen worden aangebracht? 

Welke rol zou de schoolbegeleider/Inductienoorden daarbij  kunnen spelen? 

 

Evaluatie van deze bijeenkomst 

8. Hoe verliep deze bijeenkomst? Suggesties? 

 

Afspraken 
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11 Bijlage 3: Voorbeeld activiteiten ter inspiratie 

 

Activiteiten draaiboeken Inductiearrangementen 

1. Introductiebijeenkomst begin van het jaar 

2. Schriftelijke informatie/werkwijzer ter introductie 

3. Introductie op de school (voorstellen aan de schoolleiding, de afdeling, het team, de 

sectie, …) 

4. Enculturatie-activiteiten (bijv. participatie in teamoverleg/projectgroep, studiedagen, 

bijwonen ouderavonden, bijdrage leveren aan ontwikkeling van de school, …) 

5. Eigen (opslag)ruimte voor beginnende docent 

6. Lokaalselectie: 

Beperken afdeling-/locatiewisselingen 

Vast lokaal toegewezen krijgen/Beperken lokaalwisselingen 

Lokaal in de buurt van de coach 

Lokaal met standaardinrichting 

Lokaal toewijzen in de buurt van de sectieleider/ervaren vakcollega 

7. Klassenselectie: 

Parallelklassen 

Geen moeilijke klassen 

Mogelijkheid te bepalen welke klassen worden meegenomen/naar andere docent 

gaan 

Beperkt aantal verschillende klassen 

Geen examenklassen 

8. Evenwichtig lesrooster (beperkt aantal lessen per dag, af en toe een tussenuur, …) 

9. Inroosteren begeleidingsuren 

10. Beperking taakbelasting naast lesgeven (bijv. geen teamtaken, vrijstellen taakuren, 

20% regeling…) 

11. Aanbieden van overige organisatorische randvoorwaarden (bijv. inwerken als 

onderdeel van de werktijd, printwerk uitbesteden, …) 

12. (Werk)begeleiding/coaching  

13. Vakcoaching 

14. (Inter)collegiale consultatie 

15. Intervisie 

16. Lesbezoeken/observaties (vak)coach 

17. Lesbezoeken/observaties ervaren collega’s/beginnende docenten 

18. Video Interactie Begeleiding 

19. Portfolio/360 C feedback bijhouden 

20. POP bijhouden 

21. Themabijeenkomsten bijwonen 

22. Bijscholingsmogelijkheden (workshops, cursussen, ….) 

23. Toegankelijkheid/raadplegen hulpbronnen (bijv. vakliteratuur, informatiemappen, 

intern personeelsblad, digitale werkomgeving)  

24. Beschikbaar stellen van lesmateriaal en/of toetsen van collega’s 

25. Gezamenlijk lesmateriaal en/of toetsen ontwerpen 
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26. Gezamenlijk lessen voorbereiden (opbouw van een concrete les)  

27. Gezamenlijk een lesplanning maken (over langere tijdperiode) 

28. Geen mentoraat 

29. Cursus mentoraat 

30. Co mentoraat/schaduwmentoraat 

31. Aandacht voor balans werk-privé 

32. Eigen (praktijk)onderzoek 
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12 Bijlage 4: Inductie jaar 2 en 3 

 
Uit onderzoek blijkt dat een goede programmering van jaar 2 en 3 een goede voorspeller is van 
de latere kwaliteit van de leraar. Het is dus de moeite waard in jaar 2 en 3 te investeren. De 
programmering moet erop  gericht zijn, dat de starter zijn ontwikkeling steeds meer zelf ter 
hand neemt. 
Voor de beginners geldt dat zij door ervaren collega’s vaak beschouwd worden als collega’s 
‘die nog veel moeten leren’ en die zich dus ‘moeten aanpassen aan de heersende werkcultuur 
op school’ (Pillen 2012). Het is te hopen  dat die houding  bij zittend personeel verandert als de 
starter in jaar 2 en 3 meer ruimte krijgt voor (ook) zelfgekozen invalshoeken bij zijn 
professionalisering, zodat  er een positief  effect van over en weer halen en brengen ontstaat.  
 

1 Zorg dat ook de jaren 2 en 3 met speciale onderwerpen gevuld zijn. Dus niet na jaar 1 
afbouwen met steeds een beetje minder intervisie, minder lesbezoek enz. Dan gaat 
het inductieverhaal als een nachtkaars uit en uiteindelijk zijn de drie inductiejaren nog 
maar het begin van levenslange professionalisering. Voorkom dus dat de betrokkenen 
denken dat het na de eerste drie jaren afgelopen is.  Kortom de activiteiten met de 
beginnende docent gelijkmatig verdelen over jaar 2 en 3 als opstap voor het latere 
professionele bestaan. 

 
2 De vakcoach moet drie jaar lang ‘in bedrijf’ zijn als een bekwame begeleider, die de 

beginnende docent  steeds verder helpt met steeds complexere vaardigheden, zoals 
die in het ICALT-instrument staan genoemd. Steeds verschuift de ‘zone van naaste 
ontwikkeling’. Daarvoor is nodig dat de vakcoach zelf ook de moeilijkere vaardigheden 
van  ICALT beheerst. Naarmate de coach ziet dat de starter verder groeit zal hij zich zelf 
ook verder willen ontwikkelen. En natuurlijk is het denkbaar dat nu de starter in een 
volgende fase is terechtgekomen van zijn professionalisering hij door een andere 
collega met andere expertise gecoacht wordt dan in het eerste jaar.  

 
3 Dat laatste punt (dat de vakcoaches zelf ook de meer complexe aspecten van ICALT 

moeten beheersen) betekent dat – als dat nog niet het geval is – zij zich daarin moeten 
kunnen scholen. Zo kan het vakcoach-schap voor hem als docent ook als 
deskundigheidsbevordering gelden.  Hij zou  bijvoorbeeld een cursus 
differentiëren/hogere orde denken kunnen volgen en dan snijdt het mes aan twee 
kanten: het is nuttig voor de starter en draagt bij aan de eigen  deskundigheid van de 
vakcoach/docent. Voor de schoolleiding kan dat een argument zijn om ook zwaar in te 
zetten op de vakcoaching. N.B. voor iedere docent geldt dat hij 10% van zijn werktijd 
(160 uur bij een volledige baan) aan deskundigheidsbevordering moet werken. Een 
school mag 50% van deze tijd invullen. Ook hier liggen dus mogelijkheden. 
  

4 Aan welke activiteiten (in het arrangement op te nemen) denken we in willekeurige 
volgorde zoal: 
Vooraf dit: Ruijters en Simons (2014) benadrukken het belang van variatie aan 
leeractiviteiten in de werksituatie van de starter. De  voorkeuren van beginnende 
leraren moeten  serieus genomen worden!  Dat vergroot de ruimte voor de 
professionele ontwikkeling van de starter. 

 Kunst afkijken: meelopen met ervaren leraren 

 Participeren: samen doen met collega’s 

 Kennis verwerven: bestuderen van achtergrondliteratuur en voorbeelden van 
good practice 
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 Oefenen: klein beginnen, gebruik van een meekijker 

 Ontdekken: zelf uitzoeken 
Bij het opzetten van een lijn voor jaar 2 en 3 is het van belang helderheid te hebben 
binnen school wat verplicht is en waar keuzes mogelijk zijn. Waar willen we dat de(ze)  
docent aan het einde van jaar 3 staat?  Is er een soort kennis/vaardighedenbasis 
binnen de school, waar men het globaal over eens is? Themamiddagen verplicht of 
naar keuze te volgen? In hoeverre aanbod- of vraaggestuurd?  Mag de starter op eigen 
initiatief  studiedagen van zijn voorkeur volgen en daarvan later verslag doen?  
Verplicht aantal intervisiebijeenkomsten?  Geleid door coach of zonder coach, door 
starters zelf verzorgd? Intervisie thematisch ingericht of casusgestuurd?  Zo zijn er 
scholen die een aanbod ontwikkelen van thema’s waarvan er een aantal gevolgd moet 
worden, het stempelkaartmodel. 

- Starter helpen bij het ontwikkelen van een goede vraagtechniek, doorvragen, 
dieper vragen, hogere orde vragen (zie bijv. Ebbens- Ettekoven, Effectief leren, 
hoofdstuk 3)(Bloom Krathwohl) 

- Coach en starter werken samen aan het ontwerpen van toetsen, werkwijzers, PTA, 
vakleerplannen enz. 

- KICK (kijken in collega’s klas) met voor en napraat,  aan de hand van een of meer 
aandachtspunten. 

- Samen met de vakcoach grondig lessen ontwerpen als aanvulling, verdieping bij de 
gebruikte methode.  Als de vakcoach die lessen van de starter  ‘mee-maakt’  en 
observeert en feedback geeft, heeft dat effect. Het gaat  daarbij niet alleen om de 
‘lesstof  voorbereiden’ maar ook ‘je op de les voorbereiden’.  Samen aan lessen 
werken heeft veel effect op de kwaliteit van het lesgeven. 

- Coach deelt  voorbeelden van good  practices met de starter, ook in sectieverband 
dat soort ervaringen uitwisselen. 

- Gebruik maken van beeldcoaching of in intervisieverband  fragmenten van eigen 
les laten zien en bespreken 

- Meelopen met collega’s en ervaringen uitwisselen, deel uitmaken van een 
professionele leergemeenschap van het eigen vak of vakverbindend voor een 
project o.i.d. 

- Visieontwikkeling op het vak, kennis nemen van landelijke ontwikkelingen t.a.v. 
het schoolvak, andere exameneisen, artikelen in vaktijdschriften bespreken en 
toepassen in de les. Dat kan voor de vaksectie als geheel ook zijn vruchten 
afwerpen. 

- Starter presenteert over een onderwerp (een serie lessen met nieuwe 
werkvormen, inhouden, vakdidactische literatuur) binnen de sectie of breder, 
….acties voor de klas eraan koppelen… 

- Helpen organiseren van activiteiten zoals bijv. excursies, sportdagen, taaldorp enz. 
Daarbij komen ook andere vaardigheden kijken zoals organisatietalent, contacten 
met collega’s en anderen enz. 

- Het vak (de les uit het boek) verrijken met algemene culturele en maatschappelijke 
aspecten, de actualiteit binnen de les brengen 

- Comentor zijn/ mentoraat(scursus) volgen. Steeds bedrevener raken in herkennen 
en begeleiden van ‘speciale’ leerlingen 

- Meelopen met een collega die leerlingen begeleidt bij hun proefielwerkstuk 
- Werken aan professionaliteit: hoe transparant ben je voor collega’s? Danielson 

noemt  in dit verband de volgende aspecten: Planning preparation in group, 
Classroom environment, Instruction, Professional responsibilities. 

- Het maken van POPs, als gangmakers voor de reflectie op het eigen functioneren. 
- Zelfcoaching aan de hand van site leraar24 
- Het doen van praktijkgebonden onderzoek 
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5 Al deze acties hebben tot doel  er voor te zorgen dat de starter steeds bekwamer 
wordt en zich ook steeds bekwamer voelt. Dat betekent dat de vakcoach zich ook 
lerend moet opstellen in die zin dat hij profiteert van wat de starter (vanuit zijn 
modernere opleiding dan die van de vakcoach destijds) inbrengt, zoals ook de starter 
profijt heeft van de ervaring van de vakcoach. De vakcoach en de starter moeten  zich 
er van bewust zijn  dat de samenwerking  een kwestie is  van ‘halen en brengen’ over 
en weer.  
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13 Bijlage 5: Verheldering van de 
begeleidingstrajecten van beginnende docenten 
met toenemende ervaringsjaren 

 

 jaar 1 = ontwikkeljaar, 

nulmeting 

type docenten 

Jaar 2 

aanmeldmoment 

Jaar 3 Jaar 4 

Docenten in wording: Docenten 

in opleiding, en zij-instromers 

die in zomer 2016 diploma 

krijgen (zijn misschien al op deze 

school, maar dat hoeft niet) 

0 jaar ervaring 

Instroom in 1ste jaar 

arrangement (van 

echte nieuwkomers 

geen nulmeting, deze 

in okt afnemen) 

 

Instroom in 

2de jaar van 

arrangement 

 

Instroom in 3de 

jaar arrangement 

Verse docenten: 

aanmeldmoment van 

beginnende, gediplomeerde 

docenten: 0 jaar ervaring 

1 jaar ervaring 

Instroom in 2de jaar van 

arrangement 

Instroom in 

3de jaar van 

arrangement  

Maatwerk 

Docenten met 1 jaar ervaring na 

diplomering Aanmeldmoment 

voor beginnende docenten op 

de school met 1 jaar ervaring 

2 jaar ervaring 

Instroom in 3de jaar van 

arrangement 

Maatwerk Maatwerk 

Docenten met 2 jaar ervaring na 

diplomering Aanmeldmoment 

voor beginnende docenten met 

2 jaar ervaring 

3 jaar ervaring 

Verdere begeleiding  

Maatwerk Maatwerk 
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14 Bijlage 6A: ICALT observatie training  

 
Duur: 1 dagdeel 
Groepsgrootte: 8 – 15 personen 
Locatie: Op aanvraag 
 
Voorbereiding van de deelnemers: 
Vooraf krijgen de deelnemers het instrument via de mail opgestuurd met het verzoek om het 
instrument al enkele keren door te lezen om zich alvast te oriënteren op de inhoud van de 
items en ze in te prenten. 
 
De training: 
Deel 1: Een Ppt van ongeveer 1 uur over: a) de herkomst, de theoretische onderbouwing en de 
psychometrische kwaliteiten van het instrument, b) enkele onderzoeksresultaten, en c) uitleg 
over het gebruik van het instrument en de afzonderlijke items. 
 
Deel 2: Oefenen met het gebruik van het instrument. De deelnemers gebruiken het instrument 
door het gedrag van een leraar in een videofragment te beoordelen. De beoordelingen worden 
onderling met elkaar besproken en vergeleken met normeringsgegevens, met behulp van 
onderlinge en landelijke consensusmaten. De trainer wijst op patronen en valkuilen in de 
beoordelingen. Na de discussie worden de beoordelingen eventueel bijgesteld. Bij de 
beoordeling van een 2e les wordt de onderlinge en de landelijke consensus (indien 
beschikbaar) vastgesteld. Bij onvoldoende consensus wordt een 3e les getoond met dezelfde 
procedure. Dit moet ertoe leiden dat de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid voldoende wordt. 
 
Alle beoordelingen worden ter plekke geregistreerd ten behoeve van de bepaling van de inter-
beoordelaarsbetrouwbaarheid en voor de verantwoording van de training. 
 
Na afloop krijgen deelnemers via de post een certificaat “ICALT observator” toegezonden 
tenzij men een sterk afwijkend scorepatroon houdt ondanks de training. Daarnaast ontvangt 
iedere deelnemer feedback over zijn/haar score in vergelijking met een normscore. 
 
Benodigde voorzieningen op locatie: 
1. Zaal met carré opstelling, voldoende stoelen en tafels (max 15 deelnemers) 
2. Koffie en thee 
3. PC 
4. Beamer 
5. Boxen 
 
Trainer zorgt voor: 
Observatie-formulieren 
Potloden en gummen 
Film fragmenten (bovenbouw, onderbouw en verschillende vakken om uit te kiezen) 
Hulpprogramma’s en bestanden voor de training 
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15 Bijlage 6B: Training ‘Begeleiden in de klas’ 

 
Duur: 1 dagdeel 
Groepsgrootte: 8 – 15 personen 
 
Doel van de training 
Doel van deze training is om coaches een systematiek aan te reiken op basis van het ICALT-
observatie instrument, die ingezet kan worden ter stimulering van de professionele 
ontwikkeling van de (beginnende) leraar. De coaches worden getraind in de bepaling van de 
Zone van Naaste Ontwikkeling (ZvNO) op basis van het ICALT-observatie instrument. De ZvNO 
is het gebied waar de leraar zich verder in kan ontwikkelen. De coach ondersteunt de leraar bij 
het uitvoeren van activiteiten die uitdagingen en kansen bieden om de leraar deze volgende 
stap in zijn ontwikkeling te laten nemen. Nadat deze zone  is vastgesteld gaan de coaches 
oefenen met het begeleiden in de ZvNO. Aan de hand van de ICALT observatie kunnen 
concrete verbeterpunten in de ZvNO benoemd worden die de (beginnende)  leraar kan 
gebruiken voor het maken van een ontwikkelplan. Nadat dit ontwikkelplan daadwerkelijk is 
uitgevoerd komt de coach opnieuw observeren. Wederom wordt de ZvNO vastgesteld. 
Zodoende ontstaat een coachingscyclus die steeds opnieuw doorlopen kan worden. Deze 
combinatie van ICALT observatie en begeleiden in de ZvNO is in eerder onderzoek effectief 
gebleken. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe ziet de training eruit? 
De training bestaat uit 3 delen: 1) informatie verstrekking, 2) het bepalen van de ZvNO en 3) 
het coachen in de ZvNO.  
 
Deel 1 (40 min.): De training begint met informatie over effectief leraarsgedrag en uitleg over 
de rangorde in het (complexe) pedagogisch didactisch handelen van de leraar die te ontdekken 
valt met de RASCH analyse methode. We geven antwoord op de vraag: Hoe en waarom kan 
het ICALT-observatie instrument bij coaching helpen? 
 
Deel 2 (50 min.): Oefenen in het bepalen van de ZvNO. Aan de hand van een videofragment 
wordt het ICALT-observatie instrument ingevuld en omgezet naar een scoringspatroon 
waardoor de ZvNO zichtbaar wordt.  
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Deel 3 (90 min.): Oefenen in het coachen in de ZvNO ter bevordering van het effectief gedrag 
in de ZvNO.  Aan het eind van deel 3 kunt u; 1) een leraar de systematiek van coachen op basis 
van een ICALT observatie en vaststelling van de  ZvNO uitleggen en de meerwaarde daarvan 
duidelijk maken, en 2) aan de hand van de vastgestelde ZvNO adviezen geven over de concrete 
leerpunten waarmee de geobserveerde leraar aan de slag zou moeten gaan.  
 
Benodigde voorzieningen op locatie: 
1. Zaal met carré opstelling, voldoende stoelen en tafels (max 15 deelnemers) 
2. Koffie en thee 
3. PC 
4. Beamer 
5. Geluidsboxen 
 
Trainer zorgt voor: 
Hand-outs 
Trainingsvideo 
Hulpdocumenten voor de training 
 
 
 
 


