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Aanpak

Het project ‘van startbekwaam naar 
basisbekwaam’ heeft laten zien dat 
professionaliseren van de leerkracht op een 
innovatieve manier vorm kan krijgen en de 
bekwaamheid van de leerkrachten verhoogt. 
Daarnaast is ervaren wat de meerwaarde van de 
samenwerking van schoolbesturen, directeuren 
van scholen de FHKE en het lectoraat kan zijn.

In augustus 2014 is het Partnerschap Opleiden in 
de School (POS) gestart met de ontwikkeling van 
een nieuwe strategische koers voor de startende 
leerkrachten gericht op meer geflexibiliseerd en 
gepersonaliseerd onderwijs. In dit project richtten 
we ons op de starters en op hun begeleiders. We 
onderzochten welke kenmerken en praktijken er 
zijn die enerzijds een ontwikkeling van de starter 
tot een basisbekwame leerkracht en anderzijds 
een begeleider tot een bekwame begeleider 
maken. Vervolgens hebben wij een opzet gemaakt 
waarmee de ontwikkeling van de starter en de 
professionalisering van begeleider efficiënt en 
optimaal te realiseren is.

In augustus 2017 is het POS gestart 
met de doorontwikkeling van het 
professionaliseringstraject van de leerkracht 
naar vakbekwaam en expert. We hebben gebruik 
gemaakt van de ervaringen en producten van het 
project ‘van startbekwaam naar basisbekwaam’ 
en het project ‘Samen beoordelen; de 
onderwijsprofessional als beoordelaa’. Daarnaast 
hebben we de professionalisering in overleg met 

P&O’ers van verschillende besturen, coaches, 
experts van de FHKE op gebied van Leren en 
Innoveren, opgezet en uitgevoerd.

Voorwaarden voor succes

•  Leren van de leerkracht centraal stellen.
•  Professionaliseren van de leerkracht 

koppelen aan CAP po convenant m.b.v. het 
competentieprofiel.

•  Gebruiken van een gevalideerd observatie-
instrument.

•  Bieden van gepersonifieerde ondersteuning.
•  Samenwerking en uitwisseling met Dr. A. Ros, 

lectoraat van het FHKE, Dr. M. Snoek lectoraat 
van HvA en Dr. W van der Grift.

•  Keuzemogelijkheid per bestuur in 
ondersteuning en begeleiding.

Discussievragen

•  Hoe kunnen we de leerkrachten, die niet bij 
een bestuur werkzaam zijn, ondersteunen en 
monitoren?

•  Via welke acties kunnen de regionale 
netwerken meer bekendheid van de reeds 
ontwikkelde instrumenten realiseren? 

•  In hoeverre is het wenselijk een relatie te 
leggen tussen de competentieprofielen 
met de 4 rollen: de leraar als ontwerper, 
als pedagogisch begeleider, als inhoudelijk 
begeleider en als professional?
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