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Wanneer ben je
basisbekwaam?

In gesprek met Marie-Louise van Lieshout – Partnerschap Opleiden in de School

Als projectleider van het project 
‘Doorgaande lijn van startbekwaam 
naar basisbekwaam’ ontwikkelde 
Marie-Louise van Lieshout een 
driejarig professionaliseringstraject 
voor startende leraren op scholen 
van het Partnerschap Opleiden 
in de School (POS). Het traject 
bestaat uit ondersteunende en 
beoordelende onderdelen. We 
praten over de beoordelingskant. 
Wat kan en kent een basisbekwame 
leerkracht? En hoe weten we of de 
starter die competenties beheerst?5 

Het professionaliseringsprogramma richt zich 

op alle starters, ongeacht de vorm en omvang 

van hun aanstelling, en is gebaseerd op de 

drie kernwaarden van het POS: eigenaarschap, 

verbinding en dialoog. Doel van het traject 

is dat alle beginnende leraren binnen drie 

jaar basisbekwaam zijn. Daarom heeft men 

zich allereerst gebogen over de vraag wat 

‘basisbekwaam’ precies inhoudt. Ofwel, aan 

welk competentieprofiel een basisbekwame 

leraar voldoet. Dit compententieprofiel is de 

basis van het professionaliseringsprogramma.

Competentieprofiel

Het competentieprofiel van de basisbekwame 

leerkracht is opgesteld op basis van 

literatuuronderzoek en praktijkverkenningen. 

Daaruit is gebleken dat de competenties zijn 

gerelateerd aan vier kritische handelingen die 

richtinggevend zijn voor de professionalisering 

van de starters op POS-scholen. Van Lieshout: 

“De pabo’s in deze regio gebruiken deze 

kritische handelingen ook, waardoor er een 

doorgaande lijn is in de ontwikkeling van 

startbekwaam naar basisbekwaam. Op verzoek 

van de schoolbesturen hebben we nu ook de 

stap gezet naar vakbekwaam, een verdieping en 

verbreding van de vier kritische handelingen.”

Pedagogisch handelen in klassensituaties, 

omgaan met verschillen tussen leerlingen, 

ondernemen in educatief partnerschap, 

en leren en werken in een professionele 

leergemeenschap. Op deze vier handelingen 

wordt elke beginnende leerkracht uitgedaagd, 

vertelt Van Lieshout. “Deze handelingen zijn 

inspirerend voor ons ondersteuningsaanbod 

en staan ook centraal in de beoordeling. Het 

mooie is dat de vier kritische handelingen 

in het competentieprofiel zijn uitgewerkt in 

gedragsindicatoren. Bijvoorbeeld: ‘Je zet bewust 

strategieën in om leerlingen meer zelfstandig 

te maken’ (pedagogisch handelen), ‘Je geeft 

duidelijke instructie aan individuele leerlingen’ 

(omgaan met verschillen), ‘Je onderhoudt goede 

contacten met de ouders of verzorgers van 

de leerlingen’ (educatief partnerschap) en ‘Je 

vraagt regelmatig om feedback en gebruikt 

dat voor het ontwikkelen van het eigen 

handelen’ (professionele leergemeenschap).”

5  In het interview met Claudia van Eggelen-Lammerding (‘Jezelf ontwikkelen in een leernetwerk’, 

zie pagina 29) komt de ondersteunende kant van het programma aan de orde. 69



Bekwaamheidsdossier

De starter toont aan dat hij de geformuleerde 

competenties beheerst door gedurende de 

inductieperiode een bekwaamheidsdossier 

samen te stellen dat een onderdeel is van het 

assessment. Het bekwaamheidsdossier laat 

zien welke ontwikkeling hij heeft doorgemaakt. 

Van Lieshout: “We stimuleren de starter om 

filmpjes te gebruiken, korte beschrijvingen te 

maken en daarbij de feedback van een collega of 

observator weer te geven. Ook vragen we om het 

aantal bewijsstukken te beperken tot drie of vier.”

Assessment

Starters geven zelf aan wanneer ze klaar zijn 

voor het assessment, meestal na ongeveer drie 

jaar, soms eerder. “Dat wordt in overleg met 

het schoolbestuur afgesproken”, vertelt Van 

Lieshout. “Er is bijvoorbeeld ook een bestuur 

dat ervoor kiest om startende leerkrachten 

na twee jaar het assessment te laten doen. 

Dit kan omdat dit schoolbestuur de startende 

leerkracht gedurende twee jaar een dag per 

week een startersblokprogramma aanbiedt, 

waarin het werken in een leernetwerk, intervisie, 

training met beeld en expertbijeenkomsten in 

samenhang aan bod komen, met de startende 

leerkracht als eigenaar van zijn leerproces.

Het assessment geeft de starter de mogelijkheid 

naar zichzelf te kijken en te expliciteren dat hij 

goed onderwijs geeft. Het wordt afgenomen 

door twee gecertificeerde assessoren: de 

directeur van de betreffende school en een 

neutrale assessor. Van Lieshout: “We vinden 

het belangrijk dat de directeur van de school 

actief betrokken is bij de professionalisering 

van leerkrachten, ook van de starters.”

Voorafgaand aan het assessment voert de 

neutrale assessor in de klas een observatie 

uit met het ICALT observatie-instrument van 

Van van der Grift (RUG). Van Lieshout: “We 

hebben voor dat instrument gekozen omdat het 

naadloos aansluit bij de eerste twee kritische 

handelingen die betrekking hebben op het 

handelen in de klas. Daarom zetten we dit 

instrument zowel formatief als summatief in. 

Het geeft niet alleen veel duidelijkheid aan de 

leerkrachten, maar ook aan de begeleiding.” 

Schooleigen

Op basis van de klassenobservatie en het 

bekwaamheidsdossier voeren de assessoren 

het assessmentgesprek met de starter. In dit 

gesprek, dat ongeveer drie kwartier duurt, 

bekijken de assessoren welke ontwikkeling 

de starter heeft doorgemaakt, en laat de 

starter zien dat hij basisbekwaam is en dat 

hij zelfstandig en goed als leerkracht kan 

functioneren. “Het gesprek gaat nadrukkelijk 

over wat de starter heeft ontwikkeld”, zegt 

Van Lieshout. “We vinden het belangrijk 

dat de starter de ruimte ervaart om zich te 

ontwikkelen. Ook hechten we veel waarde 
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aan eigenaarschap.” Op basis van het 

assessmentgesprek geven de assessoren het 

schoolbestuur, aan de hand van een bepaald 

format, een advies. Zo nodig wordt aangegeven 

als er aanvullende professionalisering nodig is.

Van Lieshout benadrukt dat het 

professionaliseringsprogramma niet 

dwingend is. Besturen zijn vrij om het op 

een schooleigen manier vorm te geven. Van 

Lieshout: “Er zijn dus verschillen tussen 

besturen en scholen, bijvoorbeeld in het 

assessment, in de verdiepingsbijeenkomsten 

of in de taak van de starterscoach. Het is de 

verantwoordelijkheid van schoolbesturen hoe 

ze dit vormgeven. Maar wij waarborgen wel 

de kwaliteit, onder meer door erop aan te 

dringen om de vier kritische handelingen van 

het competentieprofiel te volgen en door een 

structuur en instrumenten aan te reiken.” 

Tips

  Ontwikkel als bestuur 

professionaliseringsbeleid en besteed 

daarin specifiek aandacht aan startende 

leerkrachten. Formuleer welke 

ondersteuning je de starter aanbiedt.

  Maak starters ervan bewust dat ze na 

de opleiding niet ‘klaar’ zijn, maar dat 

ze zich blijven ontwikkelen. Daar zijn 

niet alle starters zich van bewust.

  Werk met gecertificeerde assessoren en 

zorg ervoor dat zij zich blijven scholen.

Meer informatie

Marie-Louise van Lieshout

vanlieshoutml@gmail.com
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