Begeleiding van startende
leraren: dit werkt
Recent onderzoek wijst uit dat bijna een op de vijf startende leraren in het
voortgezet onderwijs binnen vijf jaar een andere carrière zoekt. Scholen zijn
ervan doordrongen dat begeleiding voor deze groep noodzakelijk is, maar wat
werkt nu echt? Nettie Kramer sprak met twee direct betrokkenen bij het project
‘Begeleiding van startende leraren’.

Interview: Nettie Kramer
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e overheid maakt zich zorgen over een dreigend lerarentekort in het voortgezet onderwijs en trok zo’n 100 miljoen euro uit om deze trend tegen te gaan. Eén project
hierin is ‘Begeleiding van startende leraren’ (BSL) door
middel van inwerktrajecten. Het gaat om een landelijk
experiment, gemonitord door de Lerarenopleiding van de
Rijksuniversiteit Groningen en geëvalueerd door het Centraal
Planbureau.
Ik sprak over de uitkomsten en aanbevelingen van het experiment met Michelle Helms-Lorenz, hoofddocent aan de universitaire lerarenopleiding in Groningen. Samen met Wim van
der Grift, inmiddels gepensioneerd hoogleraar en directeur van
dezelfde lerarenopleiding, onderzocht zij tussen 2009 en 2013
of en hoe je docenten beter kunt toerusten. Doel was om de
eerdergenoemde uitval te verminderen en de kwaliteit van het
pedagogisch-didactisch handelen in de klas te versterken.
Daarnaast sprak ik met Geke Schuurman, schoolopleider bij
RSG de Borgen in Leek. Zij vertelt hoe de begeleiding in de
praktijk werkt.

Zestien procent starters stopt voortijdig
Onderzoek van Helms-Lorenz, Van de Grift en Maulana
(2016) toont aan dat zestien procent van beginnende
leraren in het voortgezet onderwijs het beroep voortijdig
verlaat. Hiervan is negen procent recent gediplomeerd, 26
procent is nog in opleiding en 39 procent is onbevoegd
(en niet in opleiding).

Helms-Lorenz vervolgt: ‘De belangrijkste conclusie uit de eerste pilot (tot 2013) was dat een goede begeleiding in de eerste
drie jaar, met behulp van een inwerktraject, de ontwikkeling
van het pedagogisch-didactisch handelen van beginnende docenten bevordert. Uit het onderzoek bleek dat zo’n traject dus
effect heeft: de leraren uit de experimentgroep vielen minder
vaak uit. Hoewel het verschil met de controlegroep klein was,
is het wel significant. De experimentgroep rapporteerde bijvoorbeeld minder werkgerelateerde oorzaken van stress. Deze
leraren ervoeren meer leermogelijkheden en invloed op hun
dagelijks werk. De leraren die meededen aan inwerktrajecten
bleken ook meer overtuigd van hun bekwaamheid in de klas.’

Inwerkprogramma op maat
‘Begeleiding van startende leraren’ (BSL) sluit aan op de
afspraken die minister Bussemaker van Onderwijs in
de Lerarenagenda 2013-2020 heeft gemaakt met de
scholen. ’Het inwerktraject voor startende docenten stoelt
op vier pijlers, zegt Helms-Lorenz op de website
www.begeleidingstartendeleraren.nl. De eerste pijler is
werkdrukvermindering. ‘Hierbij is het belangrijk om goed af
te stemmen op de persoonlijke behoefte van elke docent,’
vult ze nu aan. ‘Het is echt maatwerk, dat met een sensitieve
coach moet worden vastgesteld. Neem bijvoorbeeld ervaren docenten die starten op een nieuwe school. Die hebben
andere behoeften dan docenten die voor het eerst les gaan
geven. Beiden zijn wel starters die begeleiding en coaching
nodig hebben. Werkdrukvermindering kan ruimte geven, maar
het kan ook de groei belemmeren. Het helpt voor het welbevinden (minder stress), maar de reductie in lesuren vermindert
het aantal vlieguren die ook nodig zijn voor de ontwikkeling.
Daarnaast is het zo dat ook de starters wel voldoende uitdaging moeten ervaren binnen het beroep.’

Grootschalige studie
‘Het experiment heeft vier jaar geduurd. We zitten nu in het
vierde jaar van de grootschalige studie die daarop volgde’,
vertelt Michelle Helms-Lorenz. ‘Het onderzoek is daarmee op
het hoogtepunt van de dataverzameling beland. Middelbare
scholen werden in 2013 aangeschreven door universitaire lerarenopleidingen met het verzoek mee te doen aan een onderzoek waarbij startende docenten drie jaar lang zouden worden
gemonitord. De deelnemende scholen werden begeleid door
de lerarenopleidingen bij de ontwikkeling van deze zogenoemde inwerktrajecten. Per begeleide docent kregen de scholen
tweeduizend euro subsidie; de eerste duizend bij de start en
de rest bij het afsluiten van het driejarig begeleidingstraject.
Zo’n vijftig procent van alle middelbare scholen doet mee, ze
worden ondersteund door negen universiteits- en hbo-lerarenopleidingsteams. De gegevens van meer dan drieduizend
docenten worden de komende periode verwerkt. Het is voor
het eerst dat er op zo’n grote schaal onderzoek wordt gedaan
onder startende leraren. Deelname van scholen in de krimpgebieden was lastig. Ook kwam het voor dat scholen al via
het ministerie van OCW subsidie kregen om starters beter te
begeleiden. Scholen kunnen overigens nog steeds meedoen,
maar nu zonder subsidie.’

Michelle Helms-Lorenz, hoofddocent aan de universitaire
lerarenopleiding in Groningen.
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‘De experimentgroep rapporteerde
minder werkgerelateerde
oorzaken van stress’
De tweede pijler is de inwijding van de beginner in het schoolbeleid. ‘Niet teveel in één keer, maar hij of zij moet ‘er een
beetje aan ruiken’. Ook hierbij is het van belang om ruimte te
bieden voor eigen inbreng en ontwikkeling.’
De derde pijler is observatie in de klas en goede nagesprekken
van de geobserveerde lessen. Ook intervisie wordt bij deze
pijler genoemd op de site.
Tot slot is er aandacht voor de brede ontwikkeling van de
starter, met behulp van een professioneel ontwikkelingsplan.
Dit plan wordt samen met een coach geschreven. ‘Elke school
vult als het ware de inwerkkaders zelf in’, zegt Helms-Lorenz.
‘Zo kan beeldbegeleiding worden ingezet als de school over
een beeldcoach beschikt, of er kan themagerichte intervisie
plaatsvinden, omdat er behoefte ontstaat aan een bepaald
aanbod van te ontwikkelen onderwijsactiviteiten. Het wordt
dus aangepast aan de behoeften en mogelijkheden van de
school en aan de behoeften van de verschillende startende
docenten.’

Beter pedagogisch-didactisch handelen
Eén van de doelen van de begeleiding is, om het pedagogischdidactisch handelen in de klas van starters te verbeteren.
Onderwijskundig onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde
(geclusterde) handelingen van leraren samenhangen met leerlingprestaties: naarmate een leraar er goed in slaagt om 1) een
veilig leerklimaat te creëren, 2) zijn/haar lessen goed te structureren en ordenen, 3) duidelijke uitleg te geven, 4) de leerlingen
te activeren, 5) zijn/haar uitleg af te stemmen op verschillen
tussen leerlingen en 6) leerstrategieën bij de leerlingen aan te
wakkeren, zullen de leerlingen meer betrokken zijn bij de les en
zullen de leerprestaties hoger zijn. Voor deze zes gedragsdomeinen zijn observeerbare gedragingen geformuleerd en getest, en
het resultaat is het ICALT1-observatie-instrument.
Schoolopleider Geke Schuurman legt uit hoe de observatie
in de praktijk werkt. ‘Wij werken met twee zaken; het ICALTobservatieformulier en een lijst voor het bepalen van de
zogenoemde ‘zone van naaste ontwikkeling’ of, zoals we dat
nu noemen; actuele zone van ontwikkeling, waarin geprofessionaliseerd kan gaan worden.’

ICALT-observatieformulier
Het ICALT-observatieformulier, bedoeld voor leraren en
coaches in het voortgezet onderwijs, is nu ook online met
een gratis training beschikbaar via de lerarenopleiding van de
Rijksuniversiteit Groningen. Je leert tijdens deze training hoe

1 International Comparative Assessment of Learning and Teaching
(Van de Grift, 2007)
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Geke Schuurman toont via het digibord hoe de score van de
actuele zone van ontwikkeling wordt weergegeven.
je het observatieformulier kunt gebruiken en toepassen. Na
deze training kun je met meer zekerheid gaan observeren en
bijvoorbeeld ook een direct leidinggevende ontlasten door
te helpen met observeren van startende, maar ook al langer
werkende leraren. ‘Het hebben van meerdere observatoren
maakt de bevindingen betrouwbaarder, omdat zo verschillende lessen en klassen geobserveerd kunnen worden,’ zegt
Schuurman. ‘De online training is mogelijk gemaakt door het
ministerie van OCW. Voor de tweede lijst is helaas nog geen
online training ontwikkeld. Het zou fijn zijn als het ministerie
hier ook middelen voor beschikbaar stelt.’

Actuele zone van ontwikkeling
Het ICALT-instrument heeft 35 items. De observator bepaalt
het niveau op een schaal van 1 tot 4 en met gedragsindicatoren die aangevinkt kunnen worden. Schuurman: ‘Docenten
laten een bepaald vaardigheidspatroon zien; er zijn basale vaardigheden die de meeste docenten onder de knie hebben en
er zijn vaardigheden die lastiger uit te voeren zijn (zoals goede
instructie geven en de verwerking van leerstof afstemmen op
leerlingverschillen). De patronen die voortkomen uit de observaties geven coaches handvatten om ontwikkelgesprekken te
voeren met de starter die ze begeleiden. Met het oog hierop
is het tweede formulier ontwikkeld: het geeft goed de actuele
zone van ontwikkeling aan. Dit instrument is opgedeeld in
domeinen met een oplopende moeilijkheidsgraad; van basale
vaardigheden naar vaardigheden die lastiger uit te voeren zijn.’
Schuurman toont mij dit op het digibord; ik kan precies zien
waar de kruisjes in dit formulier een wisselende score laten
zien. ‘Het is logisch dat een startende docent niet verder komt
dan bijvoorbeeld de basale vaardigheden. Dat is volstrekt
normaal, omdat je immers veel praktijkuren moet maken
om je verder te kunnen professionaliseren nadat je een
onderwijsbevoegdheid hebt gehaald. Het formulier is echt
ontwikkelingsgericht en de docent kan in samenspraak met

de coach bepalen welke stap hij wil zetten. Docenten reageren hier heel goed op, zien in de scores ook duidelijk wat al
goed gaat en waar verder op ontwikkeld kan worden. Het zet
iemand echt in zijn kracht!’

Inwerktraject
Schuurman heeft al verschillende scholen begeleid bij het
maken van de inwerktrajecten. ‘Ik werk het liefst met een
projectteam dat bestaat uit een direct leidinggevende, een
personeelsfunctionaris, een coach en/of schoolopleider, een
ervaren startend docent (tweedejaars) en een roostermaker.
We kijken wat er al gebeurt in de begeleiding van starters, wat
daarin goed gaat en behouden kan worden, en maken daarna
aanpassingen waar nodig. Zo worden de vier pijlers binnen de
kaders ingevuld. Aansluitend maken we een draaiboek waarin
de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen
worden vastgelegd, dus wie doet welke activiteit en op welk
moment in het jaar wordt dat aangeboden.’

Hoe ziet het inwerktraject op RSG De Borgen eruit? Schuurman: ‘Het begint met de inwijding: alle nieuwe docenten van
alle locaties komen voor de start van het nieuwe schooljaar
bijeen en worden bijgepraat door het management en de
schoolopleiders over het beleid, de begeleiding, verwachtingen
en ook praktische zaken (sleutels, inlogcodes, boeken,
enzovoort). Ook wordt kennisgemaakt met de coaches.
Vervolgens komen in de eerste vier weken de schoolopleiders
bij de nieuwe docenten op lesbezoek. In het nagesprek is
aandacht voor de kwaliteiten die zijn geobserveerd aan
de hand van het ICALT-formulier en wordt de gewenste

‘De observaties leveren ook
veel input voor de wekelijkse
coachgesprekken’

Het team van de Rijksuniversiteit Groningen dat de trainingen en observaties verzorgt op de scholen.

lbbo Beter Begeleiden September 2017

9

Do’s en don’ts
Wat moet je beslist wel of niet doen bij de begeleiding
van startende leraren? Geke Schuurman zet de zaken
op een rij:

‘Geef een starter niet te veel
verschillende leerjaren’

Niet
– Geef een starter niet te veel verschillende leerjaren.
– Start niet met een volledige baan.
– Maak starters geen mentor in het eerste jaar. Geef
ze wel de mogelijkheid, als ze dat aankunnen en willen, een opleiding te volgen voor bijvoorbeeld het
mentoraat.
– Geef geen andere taken in de eerste periode dan
strikt noodzakelijk, alleen die taken die passen bij de
professionele ontwikkeling.

Wel
– Geef starters de ruimte om te leren, te experimenteren en laat merken dat fouten maken mag.
– Bied een goede begeleidingsstructuur met schoolopleiders en vakcoaches en een duidelijke systematiek van begeleiding en beoordeling.
– Als starters kunnen werken in parallelklassen geeft
dat de mogelijkheid iets een tweede keer te kunnen
uitproberen en kost het voorbereiden van lessen
minder tijd.
– Zet een starter naast een ervaren collega en geef als
school ruimte om de lessen van collega’s te kunnen
observeren. Daar leren ze van!
– Straal uit dat om hulp vragen positief is; durf te
vragen en help elkaar als collega’s; je hebt elkaar zo
nodig in het onderwijs.

Michelle Helms-Lorenz heeft het slotwoord: ‘Het gaat er
uiteindelijk om dat docenten zich ontwikkelen, zowel pedagogisch-didactisch als ook vakinhoudelijk en vakdidactisch. Deze
doelen kunnen niet volledig in de opleiding bereikt worden. We
willen daarom docenten meer gaan trainen om elkaar goed te
observeren en te coachen.’ We zullen ongetwijfeld meer horen
over de uitkomsten van dit boeiende onderzoek.

Meer informatie
www.begeleidingstartendeleraren.nl
www.lerenobserveren.nl voor gratis aanmelding online training
ICALT

In de materialenbank op www.lbbo.nl vind je onder
meer de volgende artikelen over (beeld)begeleiding
en -coaching:
– Onderzoek naar de effectiviteit van beeldbegeleiding, Met andere ogen (november 2016)
– Coachingstraject Sint Josephscholen, Nijmegen
(februari 2017)
– Samen leren door beelden (juni 2017)
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Nettie Kramer is zelfstandig begeleider in het onderwijs (zbo'er), beeldbegeleider, trainer overblijf en interim-leraar. Momenteel is zij werkzaam als
invaldocent Nederlands op het vmbo-Salland in Assen.

Tip

ontwikkeling besproken. De video wordt waar mogelijk en gewenst, ook ingezet. Er zijn op deze school vier videocoaches
die bij het maken van de opnames niet alleen gericht zijn op
het gedrag van de docent, maar ook opnemen wat het effect
van dit gedrag is op de leerlingen.’
Op RSG De Borgen is er voor alle vaksecties één uur per
week vast uitgeroosterd voor overleg. Schuurman: ‘Steeds
meer blijkt dat daar de crux ook zit; hoeveel tijd heb je, en krijg
je, voor overleg over je vak- en lesinhoud? Daar moet iedereen
zich immers ook steeds in blijven ontwikkelen. De pijler van
ontwikkeling zit in de uitkomst van alle observaties bij alle

starters (ongeveer vier lesbezoeken per jaar door de schoolopleiders en daarnaast evenzovele lesbezoeken door de vakcoaches). De uitkomsten van deze observaties bepalen onder
andere de inhoud van de acht groepsbijeenkomsten die deels
in schooltijd en deels in eigen tijd gevolgd worden en verplicht
zijn. De inhoud van deze groepsbijeenkomsten is deels intervisie en deels themagericht met een gedifferentieerd aanbod,
al naar gelang de behoefte. Daarnaast leveren de observaties
natuurlijk ook veel input voor de wekelijkse coachgesprekken.
In het tweede jaar komen de vakcoach en vaksectie meer in
beeld en is er twee à drie keer lesbezoek met nabespreking
door de schoolopleider. In het derde jaar is de begeleiding op
basis van individuele behoefte.’
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