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Een gevarieerd
bovenschools aanbod
voor starters

In gesprek met Truus van Pinxteren – Agora

Als beleidsmedewerker ‘opleiden 
en coaching’ van Agora – een 
stichting met 25 basisscholen in de 
Zaanstreek – ontwikkelde Truus 
van Pinxteren samen met collega’s 
de afgelopen jaren een bovenschools 
inductieprogramma voor startende 
leraren. Ook is zij een bovenschoolse 
coach. Welke onderdelen heeft het 
programma? Welke keuzes zijn 
gemaakt? En wat zijn de dilemma’s?

De inhoud van het inductieprogramma, dat 

erop is gericht dat starters zich ontwikkelen 

tot basisbekwame leraren, is mede gebaseerd 

op de ondersteuningsvragen van starters. 

“We vragen elk jaar aan alle medewerkers 

van Agora – dus ook aan de starters – aan 

welke professionaliseringsthema’s zij het 

volgende jaar behoefte hebben.” 

Voor alle leraren

Dat heeft te maken met het feit dat de 

professionaliseringsactiviteiten niet alleen 

voor starters, maar voor alle leraren van 

Agora zijn bedoeld. “Dat is een bewuste 

keuze”, zegt Van Pinxteren. “Volgens de 

nieuwe cao moeten alle leraren bewijzen 

dat zij zich professionaliseren. Wij faciliteren 

dat door professionaliseringsmiddagen te 

organiseren in tijd die ze anders voor de klas 

zouden staan. De kinderen zijn dan vrij. Deze 

bovenschoolse professionaliseringsmiddagen 

zijn dus ook voor de beginnende leraren.”

De bijeenkomsten worden gevarieerd ingevuld, 

qua thema, maar ook qua vorm. Er zijn 

bijvoorbeeld lezingen, workshops of andere 

professionaliseringsactiviteiten. “Het programma 

is vooral gericht op interactie en het leren van 

en met elkaar”, vertelt Van Pinxteren. “Het 

aanbod ligt vast voor een jaar en de starters 

bepalen zelf – vaak in overleg met maatje/

mentor – aan welke onderdelen zij meedoen. 

Hoeveel en welke bijeenkomsten de starter 

bijwoont, hangt af van zijn werktijdfactor, 

ondersteuningsbehoeften en van het aantal uren 

dat hij aan professionalisering heeft besteed.”

Verplicht

Naast het bovenschoolse professionaliserings-

programma, zijn er sinds dit schooljaar ook 

bovenbestuurlijke workshops, in eerste instantie 

bedoeld voor de startende leraren. Ook ervaren 

leraren kunnen deelnemen, en zij hebben daar 

het afgelopen jaar zeker gebruik van gemaakt. 

Dit aanbod wordt samen met de opleiding 
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vormgegeven. Elke workshop wordt verzorgd door 

een docent van de iPabo en een leraar uit het veld.

Vier workshops zijn er dit schooljaar 

aangeboden. Met succes, want omdat ze snel 

waren volgeboekt, zijn alle workshops nog 

een keer herhaald. De volgende onderwerpen 

kwamen aan de orde: ‘Klassenmanagement 

en timemanagement’, ‘Omgaan met opvallend 

gedrag’, ‘Gesprekken met ouders’ en ‘Hoe 

je kijkt maakt wat je ziet’. In deze laatste 

workshop stonden diversiteit, kritisch 

burgerschap en persoonlijke vorming centraal.

“De workshops zijn verplicht gesteld voor 

starters”, vertelt Van Pinxteren. “Er staan volgens 

de cao uren voor, maar wij checken niet of de 

starters ook daadwerkelijk deelnemen. Dat is de 

verantwoordelijkheid van de starters zelf, samen 

met hun directeur. Samen bepalen zij de invulling 

van de veertig extra professionaliseringsuren 

voor startende leraren. Het gaat uiteindelijk 

om een passend aanbod voor elke startende 

leraar: het volgen van een workshop, coaching 

of een andere vorm van begeleiding.”

Bovenschoolse coach 

Elke starter krijgt individuele begeleiding of 

coaching op de school waar hij werkt, hij krijgt 

een maatje/mentor toegewezen. Deze begeleiding 

is erop gericht de startende leraar wegwijs 

te maken binnen de school en het onderwijs. 

“Daarnaast bieden we vanaf het komend 

schooljaar ook bovenschoolse coaching aan”, 

vertelt Van Pinxteren. “Met drie bovenschoolse 

coaches verzorgen we voor elke starter een 

individueel coachingstraject, dus los van de 

begeleiding die ze binnen hun school krijgen 

van hun maatje. De ervaring heeft ons geleerd 

dat deze interventie nodig is om de continuïteit 

van de begeleiding te kunnen waarborgen.” 

Maar er is nog een motief voor de keuze voor 

de bovenschoolse coach, vertelt Van Pinxteren. 

“Starters waarderen de individuele begeleiding 

met name heel positief als die wordt gegeven 

door iemand van buiten de eigen school. Ik hoor 

eigenlijk in elk coachingstraject terug dat leraren 

het heel prettig vinden dat ik niet bij de school 

hoor. Als starter hebben ze het gevoel zich steeds 

te moeten bewijzen, alles al goed te moeten 

doen. Dan willen ze soms liever niet aan een eigen 

collega vertellen dat ze iets nog moeilijk vinden.”

Belangen

De inzet van de coach is bedoeld ter 

ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling 

van de leraar”, vervolgt Van Pinxteren. “Daarnaast 

heeft de starter te maken met zaken die het 

schoolbelang dienen. Het is belangrijk om ervoor 

te zorgen dat voor de starter de persoonlijke 

ontwikkeling niet in het gedrang komt. We 

weten allemaal hoe het in het onderwijs werkt.”

De bovenschoolse coaches bieden graag die extra 

ondersteuning bij de professionele ontwikkeling 
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van de starter, en willen starters bewust maken 

van het belang van professionaliseren. Van 

Pinxteren ziet namelijk dat startende leraren 

niet altijd evenveel waarde hechten aan die 

professionalisering. “Sommigen denken: ik heb 

nu mijn diploma, dus ik ben klaar. De gedachte 

van ‘een leven lang leren’ zit er bij de beginnende 

leraar nog niet altijd in. We gaan daar natuurlijk 

graag individueel over in gesprek, maar aan het 

begin van het komende schooljaar zullen we ook 

alle starters uitnodigen voor een bijeenkomst, 

waar ze elkaar ontmoeten, informatie krijgen 

over het inductieprogramma, en waar ze kunnen 

aangeven op welk gebied ze behoefte hebben 

aan professionalisering. We zullen daarin ook 

uitgebreid aandacht besteden aan de vraag 

waarom professionalisering zo belangrijk is en 

wat je eraan hebt. Het is belangrijk dat elke 

starter zich bewust wordt van dat belang.”

Tips

  Zet van tevoren een duidelijk programma 

op voor het hele jaar, zodat de starter 

weet wat er van hem wordt verwacht 

en wat hij kan verwachten.

  Geef elke starter structureel coaching 

van een bovenschoolse coach.

  Nodig de starters aan het begin van 

het schooljaar uit voor een bijeenkomst 

en informeer hen uitvoerig over het 

inductietraject. Besteed nadrukkelijk aandacht 

aan het belang van professionalisering.

Meer informatie

Truus van Pinxteren

truus.vanpinxteren@agora.nu
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