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De opbrengsten
van Junior Leraar

In gesprek met Beike van den Eeden – Academische Opleidingsschool STAIJ

In het project Junior Leraar 
Amsterdam ontwikkelt een breed 
samengestelde projectgroep – 
Hogeschool van Amsterdam (HvA), 
po- en vo-scholen – een serie op 
elkaar afgestemde instrumenten 
die kunnen worden ingezet in de 
begeleiding van startende leraren in 
primair- en voortgezet onderwijs. 
Beike van den Eeden, leerkracht 
en opleidingscoördinator van de 
Academische Opleidingsschool 
STAIJ, participeert vanuit 
het primair onderwijs. “De 
instrumenten zijn ontwikkeld voor 
een grootstedelijke context, maar 
kunnen overal worden gebruikt4.”

De projectgroep was zich ervan bewust dat 

ze niet ‘bij nul’ hoefde te beginnen. Er is 

immers al veel onderzoek gedaan naar de 

ontwikkeling en ondersteuning van startende 

leraren, waardoor er al veel kennis beschikbaar 

is. Daarom is er een ‘Kennisbasis Startende 

Leraren’ samengesteld (door Marco Snoek): 

een verzameling van theorieën, kennis en 

inzichten die besturen, scholen en begeleiders 

kunnen inspireren en ondersteunen om 

een goed onderbouwd inductieprogramma 

samen te stellen en de begeleiding van 

starters vorm te geven en te verbeteren. 

“Het is een groeidocument, dat steeds 

up to date wordt gehouden”, vertelt Van 

den Eeden. “De kennisbasis ligt ook ten 

grondslag aan de instrumenten die we 

in het project hebben ontwikkeld.”

23 competenties

Om startende leraren te ondersteunen in hun 

ontwikkeling, heeft de projectgroep zich allereerst 

gebogen over de vraag wat een bekwame leraar 

moet kennen en kunnen. Wat houdt bekwaam 

leraarschap in? Welke competenties moeten 

startende leraren ontwikkelen? Aan de hand van 

bestaande instrumenten, onder meer het ICALT-

instrument (RUG), de competentielijst (HvA/ 

UPvA) en de Amsterdamse Kijkwijzer, zijn de 

bekwaamheden van de leraar in kaart gebracht.

“Dat heeft uiteindelijk geleid tot 23 

competenties”, vertelt Van den Eeden. “Deze 

zijn onderverdeeld in didactische competenties, 

pedagogische competenties en competenties 

op het gebied van samenwerking met 

collega’s. Alle competenties zijn uitgewerkt 

op startbekwaam, bekwaam en excellent 

niveau. Het bekwaam niveau – het niveau 

dat de starter in drie jaar moet bereiken – is 

ook uitgewerkt in leerlinggedrag: als jij dit 

niveau beheerst, wat zie ik dan bij de leerling? 

Begeleiders vinden het heel prettig dat die 

vertaalslag is gemaakt, omdat ze de starter dan 

hele concrete en neutrale feedback kunnen 

geven: ik zie dat de leerlingen niet goed 

luisteren, wat zegt dat over jouw gedrag?”

4 De instrumenten van het project Junior Leraar Amsterdam zijn te vinden op www.hva.nl/juniorleraar 53



Professionele dialoog

De 23 competenties liggen ten grondslag aan 

alle instrumenten die in het project Junior 

Leraar zijn ontwikkeld. Zo zijn er van de 

competenties zogenoemde ‘dialoogkaarten’ 

gemaakt. Op de voorkant van de kaart staan:

  De competentie/bekwaamheid, bijvoorbeeld 

‘Leerlingen motiveren en inspireren’.

  Het resultaat, bijvoorbeeld ‘De leerlingen 

krijgen ruimte voor eigen inbreng en 

creatieve invulling van de opdracht’.

  Het handelen van de leraar, 

bijvoorbeeld ‘Zorgt ervoor dat 

leerlingen zich gehoord voelen’.

Op de achterkant van de kaart staan 

reflectievragen aan de hand waarvan de 

starter met anderen, bijvoorbeeld zijn 

begeleider of team, een professionele 

dialoog kan voeren over zijn eigen handelen, 

maar ook over de opvattingen en theorie 

die sturend zijn voor dat handelen. Op de 

kaart ‘Leerlingen motiveren en inspireren’ 

bijvoorbeeld, staan onder meer de vragen:

  Welke inbreng verwacht je van 

leerlingen bij de introductie van 

een onderwerp of thema?

  Welk type vragen stel je, of lenen 

zich goed voor het opvragen van 

meningen of ervaringen?

“De kaarten zijn zo ontwikkeld, dat ze 

aansluiten bij de leervragen van de starter, 

bij schoolontwikkelingen en bij de focus 

van de begeleider”, vertelt Van den Eeden. 

“Ze zijn op allerlei manieren te gebruiken 

in de begeleiding van startende leraren. 

Begeleider en starter kunnen bijvoorbeeld een 

aantal kaarten kiezen met de competenties 

waar de starter de komende tijd aan gaat 

werken. Je kunt ze gebruiken als observatie-

instrument, maar ook kan de starter de kaarten 

gebruiken in gesprekken met collega’s. Je 

legt collega’s bijvoorbeeld een kaart voor 

met een competentie waar je moeite mee 

hebt en vraagt: hoe doen jullie dit?”

Ontwikkeling zichtbaar maken

In hoeverre de starter de bekwaamheden 

beheerst, kan hij – of een ander – vaststellen 

door een digitale zelfscan uit te voeren. In een 

diagram toont de scan per competentie de 

score. “De starter kan de scan ook gebruiken 

als feedbackinstrument”, vertelt Van den 

Eeden. “Je nodigt je begeleider, collega’s 

of directeur uit om de scan in te vullen, en 

bepaalt op basis daarvan je ontwikkelpunten. 

Het mooie is, dat de scan op dezelfde 

competenties is gebaseerd als de kaarten, 

dus om aan die ontwikkelpunten te werken, 

kun je de dialoogkaarten erbij pakken.”

Een ander instrument dat kan worden 

ingezet om de ontwikkeling van de starter 
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in beeld te brengen, is het assessment (zie 

hoofdstuk 2). In een pilot wordt hiermee 

momenteel ervaring opgedaan. De ervaringen 

en resultaten van de pilot worden gevolgd in 

een flankerend onderzoek. Van den Eeden: 

“Het assessment wordt afgenomen door 

gecertificeerde assessoren en kan zowel 

normatief als summatief worden ingezet. 

Vanuit het project pleiten we ervoor om 

het assessment ontwikkelingsgericht in te 

zetten, maar besturen en scholen kunnen het 

ook als beoordelingsinstrument gebruiken. 

Het is in ieder geval niet de bedoeling 

om het te gebruiken als afvinklijst.”

Feitelijk

Het project Junior Leraar loopt tot maart 2018. 

Tot die tijd zijn alle producten in ontwikkeling; 

het instrumentarium wordt op basis van 

gebruikerservaringen en feedback steeds 

aangepast en verbeterd. De reacties zijn over 

het algemeen positief, vertelt Van den Eeden. 

“Vooral over de dialoogkaarten zijn mensen, 

zowel starters als begeleiders, heel enthousiast. 

Vanwege de brede inzetbaarheid, maar 

ook omdat je ze echt kunt inzetten voor je 

eigen leervragen. Ook het feitelijke, goed 

onderbouwde karakter van het instrumentarium 

wordt gewaardeerd. Dat geeft de starter

houvast: het is niet ‘de mening’ van je 

begeleider, maar het is heel duidelijk en 

concreet waar het over gaat, waar je naartoe 

werkt en waar je staat in je ontwikkeling.”

Tips

  Zorg ervoor dat de starter de 

eigenaar is van zijn ontwikkeling.

  Stimuleer de starter om collega’s een rol te 

laten spelen in zijn ontwikkeling, bijvoorbeeld 

door dialoogkaarten met hen te bespreken 

of door hen te vragen de scan in te vullen.

  Heb vertrouwen in de ontwikkeling van de 

starter en sluit aan bij zijn leerbehoeften.

Meer informatie

Beike van den Eeden

bvdeeden@staij.nl
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