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Fedra Vaardig:
bovenschools
scholingsprogramma
voor starters

In gesprek met Irene Koning – Stichting Fedra

Beginnende leerkrachten die op een 
van de twaalf scholen van Stichting 
Fedra aan de slag gaan, volgen de 
eerste twee jaar het zelfontwikkelde 
bovenschoolse scholingsprogramma 
‘Fedra Vaardig’. Irene Koning, 
lid van het College van Bestuur 
en onder meer verantwoordelijk 
voor professionalisering, 
vertelt over de opzet en de 
inhoud van dit programma.

De stichting koos ervoor om zelf een 

schooloverstijgend programma te ontwikkelen 

voor startende leerkrachten. In nauw 

overleg met de andere schooldirecteuren, 

stelt het ontwikkelteam – Koning en drie 

schooldirecteuren – de inhoud van het 

programma samen. “Voordeel daarvan is dat 

de inhoud goed aansluit bij de visie en de 

uitgangspunten van onze eigen stichting”, zegt 

Koning. “Er zijn immers veel schooloverstijgende 

zaken die voor al onze scholen gelden en die alle 

leerkrachten moeten weten, kennen en kunnen. 

Elke starter heeft op de eigen school een 

begeleider, zodat ook schoolspecifieke zaken 

aandacht krijgen. De drie directeuren van 

het ontwikkelteam voeren het programma 

Fedra Vaardig ook zelf uit. Zij vinden 

dat leuk én kunnen dat heel goed.”

Filmpjes maken

Fedra Vaardig omvat tien vijf uur durende 

bijeenkomsten (van 15.00 uur tot 20.00 uur), 

verdeeld over twee jaar. In de vijf bijeenkomsten 

in het eerste jaar staan pedagogische en 

didactische vaardigheden centraal. Kapstok 

is het Effectieve Directe Instructie model. 

Elke keer staat er een onderdeel van het 

instructiemodel centraal. Koning: “Vaak krijgen 

de deelnemers een voorbereidende opdracht. 

Voor de bijeenkomst over feedback geven 

bijvoorbeeld, maken ze in de klas zelf een filmpje 

van een situatie waarin ze feedback geven aan 

een leerling. Ze bekijken en bespreken dat met 

elkaar in de bijeenkomst. Dat is gemakkelijker te 

organiseren dan bij elkaar in de klas kijken, omdat 

we dan al gauw tegen vervangingsproblemen 

aanlopen. Werken met filmpjes is een 
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praktische oplossing om toch met elkaar naar 

het eigen handelen te kunnen kijken.”

In het tweede jaar – weer vijf bijeenkomsten 

– staan de volgende onderwerpen op het 

programma: gesprekken met ouders, hoe 

maak ik van mijn groep een groep, straffen en 

belonen, analyse van Cito-resultaten en een 

afsluitende bijeenkomst, waarin de deelnemers 

stil staan bij de vraag wat zij de afgelopen twee 

jaar hebben geleerd. “In die laatste bijeenkomst 

geven de deelnemers ook feed back op het 

programma”, vertelt Koning. “Op basis daarvan 

is Fedra Vaardig de afgelopen jaren – we doen 

dit nu voor het vijfde jaar – steeds aangepast. De 

laatste keer gaven de deelnemers bijvoorbeeld 

aan dat ze liever in het eerste jaar al aandacht 

zouden willen besteden aan gesprekken met 

ouders en externen. Volgend jaar schuiven we 

dat onderwerp daarom naar voren. Sommigen 

pleiten er zelfs voor om daar twee bijeenkomsten 

aan te besteden. Oudergesprekken voeren 

is voor beginnende leerkrachten echt een 

spannend onderdeel van hun werk.”

Tijd

Ook met de directeuren van alle scholen wordt 

het programma elk jaar teruggekoppeld en 

besproken. “Het is belangrijk dat alle directeuren 

weten wat er wordt aangeboden en vanuit 

welke visie en overtuigingen dat gebeurt”, 

zegt Koning. “Want het is natuurlijk niet de 

bedoeling dat de leerkrachten iets leren dat 

op hun eigen school niet aan de orde is. Zo 

kwam bijvoorbeeld naar voren dat niet alle 

scholen werken met het Effectieve Directe 

Instructie model, dus dat het belangrijk is dat 

ook andere modellen aandacht krijgen. Zulke 

opmerkingen verwerken we in het programma.”

Al met al kost de ontwikkeling en uitvoering 

van Fedra Vaardig heel wat tijd, vertelt 

Koning. “Het ontwikkelteam besteedt veel 

tijd aan de samenstelling en bijstelling 

van het programma. Dat is vaak een heel 

gepuzzel: wat gaan we doen en waarom? Wat 

moet anders? Het is misschien makkelijker 

om zo’n cursus in te kopen, maar wij zien 

er veel voordelen in om het zelf te doen. 

Het is de tijdsinvestering zeker waard.”

Omdat beginnende leerkrachten hun 

handen vol hebben aan hun nieuwe baan, 

is het streven om Fedra Vaardig voor hen 

zo min mogelijk belastend te maken. “Het 

moet van de deelnemers niet te veel tijd en 

inspanning vergen”, zegt Koning. “Omdat 

de tien bijeenkomsten al een behoorlijke 

tijdsinvestering vergen, zijn de opdrachten 

niet tijdrovend en zijn ze vrij eenvoudig uit 

te voeren in de klas. Ook zijn beginnende 

leerkrachten zoveel mogelijk vrijgesteld 

van extra taken op school. Verder raden we 

de starters af om tegelijkertijd, dus in de 

eerste twee jaar, de gymopleiding te volgen. 

Dat is echt een te zware belasting.” 
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Doorlopende lijn

Fedra Vaardig staat niet op zich, maar 

is onderdeel van een doorlopende 

professionaliseringslijn. Het programma sluit 

aan op het opleiden in de school en wordt 

opgevolgd door het traject ‘Kom in de klas’, 

waarin leraren worden gefaciliteerd om een 

professioneel gesprek met elkaar te voeren aan 

de hand van het observatie-instrument ICALT.

Als het gaat om de doorgaande 

professionaliseringslijn, is samenwerking 

en afstemming met de pabo van belang. De 

pabo is natuurlijk nauw betrokken bij het 

opleiden in de school, maar nog niet bij het 

inductieprogramma, vertelt Koning. “We zijn 

nog geen opleidingsschool, maar we zijn druk 

bezig met de pabo om dat in de toekomst wel te 

worden. Mogelijk gaat de pabo dan ook een rol 

spelen in het programma voor startende leraren.”

De deelnemers zijn overwegend positief 

over het programma, met name over het 

feit dat ze ervaringen met elkaar kunnen 

uitwisselen, iets dat een belangrijke plaats 

inneemt in de bijeenkomsten. Koning: “Er zit 

nadrukkelijk ook een intervisiecomponent in 

het programma. De deelnemers vinden het 

heel plezierig om te praten met mensen die 

in dezelfde ontwikkelingsfase zitten en die 

vergelijkbare problemen tegenkomen.”

Tips

  Besteed in ieder geval aandacht aan 

‘gesprekken met ouders en externen’. 

Dat vinden startende leraren moeilijk en 

spannend. Ze hebben behoefte aan het 

leren en oefenen van gesprekstechnieken.

  Geef leerkrachten tijdens de bijeenkomsten 

veel tijd om ervaringen uit te wisselen. 

Dat vinden ze leuk en leerzaam.

  Ontzie en verwen de deelnemers: serveer 

bijvoorbeeld een lekkere maaltijd, geef 

ze niet te veel huiswerk en geef ze zo 

min mogelijk extra taken op school.

Meer informatie

Irene Koning

i.koning@fedra.nl
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