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De inductiefase is
een voortzetting
van de opleiding

In gesprek met Ingrid Hoff en Hans Bruin – Almeerse Scholengroep

Intervisie en beeldcoaching; dat 
zijn de belangrijkste ingrediënten 
van het eerste inductiejaar van 
startende leraren op scholen van 
de Almeerse Scholengroep (ASG). 
Het programma voor de eerstejaars 
starters wordt uitgevoerd door 
Ingrid Hoff, docent pedagogiek bij 
pabo Windesheim Flevoland, en 
Hans Bruin, die als bovenschools 
coach werkzaam is bij de ASG.

Het inductieprogramma voor starters 

is onderdeel van ‘Maximum’, het 

professionaliseringsprogramma voor alle 

leerkrachten van de Almeerse Scholengroep. 

Na het eerste jaar, stromen de starters door 

naar een tweejarig programma, dat meer is 

geïntegreerd in Maximum. We praten met name 

over het eerste jaar van het inductietraject, 

waarin Hoff de intervisiegroepen begeleidt 

en Bruin de beeldcoaching uitvoert.

Elk jaar anders

Elke starter neemt in het eerste jaar deel 

aan zes bijeenkomsten, die bestaan uit een 

intervisiedeel en een thematisch deel. De 

deelnemers wisselen dus ervaringen uit, maar 

verdiepen zich daarnaast in een bepaald thema. 

Zij kiezen dat thema zelf. “Aan het begin van 

het jaar vraag ik alle beginnende leerkrachten 

in welke thema’s zij willen verdiepen”, 

vertelt Hoff. “Bepaalde thema’s zie ik vaak 

terugkomen, bijvoorbeeld ‘communicatie met 

ouders’, ‘leerlingen activeren en motiveren’ en 

‘omgaan met verschillen tussen leerlingen’. 

Maar de thema’s kunnen dus elk jaar weer 

anders zijn. Het afgelopen jaar hebben we 

bijvoorbeeld stilgestaan bij ‘hogere-orde 

denkvragen stellen’, ‘differentiatievormen’ en 

‘Dalton-kernwaarden’. We vinden het belangrijk 

dat we goed aansluiten bij de leervragen van de 

starters, ook omdat het bestuur de deelname 

aan de bijeenkomsten verplicht heeft gesteld.” 

De bijeenkomsten worden elke keer weer op 

een andere school gehouden, zodat de starters 

ook elkaars scholen een beetje leren kennen. 

“Daar besteden we een deel van de bijeenkomst 

aan”, vertelt Hoff. “De gastleerkracht geeft 

een rondleiding en vertelt wat over zijn eigen 

school. Dat vinden de deelnemers erg leuk.”

Beeldcoaching

Elke startende leerkracht krijgt het eerste jaar 

beeldcoaching van Bruin. Eén keer beeldcoaching 
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is verplicht, en het is aan de starter hoe vaak hij 

daarna gebruikmaakt van de diensten van Bruin. 

Dat kan elke starter in het eerste jaar maximaal 

zes keer doen. “Het komt bijna nooit voor dat 

het bij één keer blijft,” vertelt Bruin, “want er 

is altijd wel iets te verbeteren. Samen kijken 

we aan de hand van de beelden hoe de starter 

zijn eigen praktijk kan verbeteren en zichzelf 

verder kan ontwikkelen, maar ook hoe hij kan 

worden uitgedaagd om te experimenteren en 

hoe hij een nieuwsgierige beroepshouding kan 

behouden. Er zijn voorbeelden van starters die 

in vier of vijf keer hele mooie stappen zetten. Je 

ziet dan dat ze echt in hun kracht staan en dat 

ze trots zijn op wat ze zelf hebben bereikt.”

Bruin werkt bovenschools en vindt dat een 

essentieel aspect van de coaching. “We hebben 

daar bewust voor gekozen, omdat ik als coach 

onpartijdig moet zijn. Ik heb geen belangen 

bij de school en ik ben niet betrokken bij de 

beoordeling. Dat laatste is ook heel belangrijk: de 

coaching en de beoordeling zijn strikt gescheiden. 

Alles wat ik met de starter doe is privé, en daar 

moet de starter blind op kunnen vertrouwen. 

En als hiervan om welke reden dan ook wordt 

afgeweken, is de starter hiervan op de hoogte.”

Samenwerking

De starters waarderen het aanbod en zijn 

trots op de ontwikkeling die ze doormaken. 

Hoff: “Ze zien in de loop der tijd echt dat ze 

vooruitgaan, bijvoorbeeld dat ze een goed 

klimaat in hun eigen klas hebben weten te 

realiseren. Ook geven ze aan dat ze het fijn 

vinden om ervaringen uit te wisselen met 

mensen die in dezelfde situatie zitten. Het 

belang daarvan moeten we niet onderschatten, 

want de starter denkt in het begin van zijn 

loopbaan vaak dat hij de enige is die tegen 

moeilijkheden aanloopt of die ergens mee zit.”

Hoff en Bruin zijn ervan overtuigd dat de 

kracht van het inductietraject met name 

zit in de goede samenwerking tussen het 

schoolbestuur en de opleiding. Hoff: “Doordat 

het bestuur ook is betrokken bij de opleiding, is 

er echt een doorgaande lijn. De inductiefase is 

eigenlijk een voortzetting van de opleiding.”

De samenwerking tussen opleiding en ASG komt 

onder meer tot uiting in het feit dat de partners 

gezamenlijk een beroepsbeeld van een goede 

leerkracht hebben opgesteld. Wat verstaan wij 

onder een goede leerkracht? En wat moet de 

opleiding doen om te bereiken dat studenten 

zulke leerkrachten worden? Dat beroepsbeeld is 

ook leidend voor het inductieprogramma en voor 

Maximum. Ook hierin een doorgaande lijn dus.

Schoolcultuur

Het inductieprogramma wordt gaandeweg steeds 

verbeterd en aangescherpt. Een aandachtspunt 

is bijvoorbeeld de match tussen de starter en de 

werkplek, iets dat volgens Bruin in sterke mate 

bepalend is voor de professionele ontwikkeling 
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van de starter. “De ene starter komt bijvoorbeeld 

terecht op een grote school waar een cultuur 

heerst om samen praktijkkennis te ontwikkelen, 

en de ander op een kleine school met een wat 

behoudend team. Op sommige scholen is er veel 

aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling, 

terwijl op andere scholen de schoolontwikkeling 

centraal staat. Het is belangrijk dat de starter 

zich bewust wordt van de invloed van de 

omgeving op zijn ontwikkeling, en dat je samen 

op zoek gaat naar manieren waarop hij zichzelf 

in zijn school verder kan ontwikkelen.”

Wat ook aandacht behoeft, is dat de meeste 

startende leraren er niet zeker van zijn dat ze 

aan het eind van het schooljaar op de school 

kunnen blijven, vult Hoff aan. “We zien dat die 

onzekerheid gaandeweg het schooljaar steeds 

meer gaat spelen. Ze maken zich zorgen, maar 

vragen zich ook af: moet ik wel zo hard lopen 

voor deze school? De onzekerheid maakt dat het 

lastig is om commitment te blijven voelen met de 

school. Gezien het toenemende lerarentekort zal 

dit in de toekomst waarschijnlijk minder spelen.”

Tips

  Bied maatwerk en vraag starters welke 

ondersteuning ze nodig hebben. Zorg 

ervoor dat de starter eigenaar is van 

zijn professionele ontwikkeling.

  Maak startende leraren bewust van het 

verschil tussen hun persoonlijke ontwikkeling 

en de schoolontwikkeling, en besteed 

aandacht aan de vraag hoe zij deze met 

elkaar in balans kunnen brengen.

  Benadruk wat goed gaat en reken starters 

niet af op wat ze nog niet kunnen.

Meer informatie

Ingrid Hoff

i.hoff@windesheimflevoland.nl

Hans Bruin

h.bruin@asg-almere.nl
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