
Cao PO: recht op begeleiding

De CAO PO 2014/15 geeft leerkrachten die korter dan 

drie jaar voor de klas staan recht op een coach en 

40 uur extra tijd voor professionalisering per jaar. 

Zo kunnen zij zich ontwikkelen van startbekwaam 

naar basisbekwaam. De leerkracht en de werkgever 

leggen de afspraken over professionalisering vast 

in het persoonlijk ontwikkelingsplan. De startende 

leerkracht wordt bij voorkeur ingezet voor lesgeven, 

voor- en nawerk en professionalisering.

‘IK BEN EEN STUK VAARDIGER GEWORDEN’

Startende leraren staan sterker dankzij
coaching
De eerste jaren voor de klas zijn pittig. Om startende leerkrachten een steun in de rug te geven, bieden 
schoolbesturen hen coaching. Dat gebeurt onder meer in de regio Den Haag en Leeuwarden. 

TEKST MARIJKE NIJBOER

‘Als je voor het eerst voor de klas staat, is dat heel 

 spannend. Je weet niet precies wat je kan verwachten.’ 

Aschraf Amri, bezig aan zijn derde jaar op De Baanbreker 

in Den Haag, staat inmiddels dankzij de goede begeleiding 

een stuk zekerder in zijn schoenen.

Zijn bestuur, De Haagse Scholen (DHS), investeert al 

langer in de begeleiding van startende leerkrachten. 

Sinds dit schooljaar doet DHS dat samen met het school-

bestuur Librijn (Delft, Rijswijk) en de pabo van de Haagse 

Hogeschool. ‘Versterking Samenwerking’, heet hun 

begeleidingstraject. 

Maatje Leraren met minder dan drie jaar ervaring 

worden begeleid door een speciaal opgeleide coach binnen 

de eigen school. Deze komt in de klas kijken en voert na 

afloop een nagesprek. Tijdens studiemiddagen krijgen de 

leerkrachten praktische tips mee. En iedereen heeft een 

maatje: een ervaren collega op de eigen school met wie zij 

knelpunten kunnen doorspreken.

Startconferentie In september 2015 begon het 

 traineeship met een startconferentie vol inspirerende 

sprekers en praktische workshops. Van de 130 starters 

van beide schoolbesturen waren er 100 aanwezig. Een 

mooie opkomst, vindt projectleider Tamara Stoltz: ‘Het is 

lastig voor scholen om op hetzelfde moment voor zoveel 

mensen vervanging te regelen.’ 

Elke deelnemer krijgt 60 uur begeleiding. Die uren mogen 

in onderling overleg worden uitgespreid over maximaal 

drie jaar. De studiemiddagen zijn onder schooltijd, om 

extra werkdruk te vermijden.

Basisbekwaam Volgens de CAO moeten starters zich 

in maximaal vier jaar tijd ontwikkelen van startbekwaam 

naar basisbekwaam. De begeleiding van Versterking 

Samenwerking richt zich nu op leervragen van de  leraren. 

Stoltz: ‘Maar de CAO wordt waarschijnlijk nog dit jaar 

aangevuld met een uitgewerkt competentieprofiel voor het 

niveau basisbekwaam. Zodra dat er is, kunnen wij gerichte 

nulmetingen gaan doen en kijken op welke onderdelen 

mensen zich nog verder moeten ontwikkelen.’ 

Pabo De pabo van de Haagsche Hogeschool  verzorgt 

samen met mensen van beide schoolbesturen de 

inhoud van de trainingen. Opleidingsmanager Arno 

van Houwelingen: ‘Wij vinden het erg belangrijk dat de 

studenten die wij afleveren zich blijven ontwikkelen. Het 

gaat erom dat mensen extra vaardigheden meekrijgen, 

en op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen in het 

basisonderwijs.’
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Leeuwarden Ook het schoolbestuur PCBO 
Leeuwarden en omstreken begon dit jaar met een 
begeleidingstraject voor haar veertien starters. ‘We 
zien om ons heen dat veel startende leraren binnen een 
jaar of vijf wegvallen,’ vertelt directeur-bestuurder Hans 
Greidanus. ‘Zelf hebben we daar geen last van, maar 
dat willen we ook graag zo houden.’ Hij vindt dat er vaak 
teveel wordt gevraagd van startende leerkrachten. ‘Je 
moet hen niet indelen in allerlei doe- en feestcommissies, 
maar de tijd geven om zich professioneel te ontwikkelen. 
Dat faciliteren wij ook als bestuur.’

‘Er wordt vaak te veel gevraagd 
van startende leerkrachten. Je moet 
hen de tijd geven om zich pro-
fessioneel te ontwikkelen' 

Praktische vragen Net begonnen collega’s leren 
aan de hand van de theorie van onderwijswetenschapper 
Marzano om effectief onderwijs te geven en daarop te 

 video-interactie. De derdejaars krijgen een supervisie-
traject met aandacht voor zelfkennis en persoonlijke 
drijfveren in relatie tot het vak van leerkracht. Alle 
trainingen zijn na schooltijd en worden verzorgd door 
eigen directeuren en ib’ers die hiervoor geschoold zijn. 

in de praktijk tegenaan kunnen lopen, zoals het omgaan 
met verschillen in de groep, didactisch en pedagogisch 
handelen en oudergesprekken. Greidanus: ‘Maar we laten 
mensen ook nadenken over wat hun inbreng kan zijn in 
het team.’

Veel geleerd Aschraf Amri stak veel op, de afgelopen 
twee jaren. ‘Over het schrijven van groepsplannen, ouder-
gesprekken en omgaan met incidenten in de klas. Maar 
ik heb vooral veel begeleiding gevraagd rond het directe 
instructiemodel. Zo heb ik het differentiëren beter in de 
vingers gekregen. Ik ben een stuk vaardiger geworden.’ n
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