


Doorlopende begeleiding  
startende leraren PO 

Pilot 2021-2024 



Claudia van Eggelen-Lammerding 
Projectleider pilot ‘Doorlopende begeleiding startende leraren’ 



Partnerschap Opleiden in de School 
Samen Opleiden, Professionaliseren en Onderzoeken  

Ruim 50 besturen met 
ong. 200 
opleidingsscholen, 
samen met 5 
lesplaatsen van Fontys 
Hogeschool Kind en 
Educatie 



	

	
	

	

Partnerschap Opleidingsschool 
	

Partnerschap Academische 
Opleidingsschool 
 

Stuurgroep 
Visie en beleid 

Vertegenwoordiging vanuit partnerschap, 
bestaande uit penvoerders, regio’s, 

hoofdcoördinatie en opleiding 
 

Coördinatie 
• Academische opleidingsschool 
• Regio ’s-Hertogenbosch 
• Regio Veghel 
• Regio Tilburg 
• Regio Eindhoven 
• Regio Venlo 

Basisscholen 
aangesloten bij de 
Opleidingsschool 

Basisscholen 
aangesloten bij de 
Academische 
Opleidingsschool 

Schoolbesturen 
• Regio ’s-Hertogenbosch 
• Regio Veghel 
• Regio Tilburg 
• Regio Eindhoven 
• Regio Venlo 

Opleiding 
- Fontys Hogeschool Kind en 
Educatie (HKE) 
- Fontys Opleidingscentrum 
Speciale Onderwijszorg (OSO) 
- Lectoraat Leren en  
Innoveren 
 



Partnerschap Opleiden in de School 
Bedoeling, wat & hoe 

•  Ontstaan van het partnerschap vanuit de bedoeling 
samen werken aan duurzame ontwikkeling van 
professionals en de organisaties waar zij werken. 

•  Drie aandachtsgebieden: 
     1. samen opleiden 
     2. samen onderzoeken 
     3. samen professionaliseren 

•  Gezamenlijke verantwoordelijkheid: coaches (opleiding 
en basisschool), mentoren, directeuren, studenten, 
docenten, coördinatoren, managers en bestuurders.  

http://www.partnerschapopleidenindeschool.nl 



Wat is er al? 
Samen professionaliseren 

•  competentieprofiel basisbekwaam; 
•  pedagogisch handelen in klassensituaties 
•  omgaan met verschillen tussen leerlingen 
•  ondernemerschap in educatief partnerschap 
•  leren en werken in een professionele leergemeenschap 

•  diverse vormen van begeleiden in de inductiefase; 
•  individuele begeleiding 
•  leernetwerken voor starters en starterscoaches 

•  rol omschrijving starterscoach en facilitator 
•  starterscoachtraining 
https://www.partnerschapopleidenindeschool.nl/professionaliseren 



Integrale kwaliteitsontwikkeling 
Samen professionaliseren 

Koppeling maken met: 
• Kwaliteitskader samen opleiden en 
inductiefase 
• Peer-review op 4 waarborgen: 

• de lerende leraar 
• leeromgeving 
• organisatie 
• kwaliteitscultuur 

https://www.partnerschapopleidenindeschool.nl/kwaliteit 

https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2020/01/
Kwaliteitskader-Samen-Opleiden-en-Inductie-en-werkwijze-peer-
review_jan2020.pdf 



De pilot ‘Doorlopende begeleiding  
startende leraren PO’ helpt ons om... 
•  een structurele en doorlopende begeleiding te realiseren in de 

eerste drie jaar van de startende leraar; 
•  beter aan te sluiten op de lerarenopleiding;  
•  grotere betrokkenheid van de doelgroep van startende leraren te 

genereren; 
•  de begeleiding meer vraaggericht in te richten; 
•  beter af te stemmen op de behoefte van de startende leraren 

zelf. 

(Doelen zoals genoemd in de subsidieregeling) 



De bedoeling... 



In ontwikkeling 
1.  Innovatieteams Inductiefase  
2.  Ontwikkelscan Inductiefase 
3.  Training starterscoaches 
4.  Masterclasses in ontwikkeling 
5.  Symposium startende leraar POS op 

15 juni 2022, 14.00 tot 17.00 uur 

Doorlopende begeleiding startende leraren 
Bedoeling en tot nu toe... 



1.Innovatieteams Inductiefase 
Bedoeling en tot nu toe... 

Om beter gebruik te maken van alle kennis en expertise binnen het POS en meer 
planmatig en onderzoeksmatig te werken aan innovaties, werken we binnen de pilot met 
innovatieteams. Een innovatieteam richt zich op een complex vraagstuk in de inductiefase.  

Er draaien 3 innovatieteams in 3 besturen verspreid over 3 regio’s. 
Gesprekken voor uitbreiding naar 5 regio’s met minimaal 1 innovatieteam inductiefase. 

Gaandeweg in co-creatie ontwikkelen van begeleiding voor 
kartrekkers van innovatieteams inductiefase. 

https://www.platformsamenonderzoeken.nl/innovatieteams/ 



1.Innovatieteams Inductiefase 
Een voorbeeld uit het werkveld... 



2. Ontwikkelscan Inductiefase 
Bedoeling en tot nu toe... 
Met de ontwikkelscan inductiefase maak je een analyse van de ontwikkeling van de 
startende leraar, begeleider en leidinggevende binnen 3 dimensies vanuit 7 aspecten. 
Vervolgens kies je een of meerdere acties waarmee je een werkplan maakt om stappen 
te zetten in de professionele ontwikkeling en teamcultuur. 
Ontwikkeling in samenwerking werkveld en lectoraat. Realisatie van de tool in 
samenwerking met platform samen opleiden. 
Samenwerking en communicatie Ontwikkeling en expertise Eigenaarschap en vitaliteit 

1. Relaties met collega’s 1. Lerende houding 1. Leiding nemen 

2. Relaties met ouders en partners 2. Onderzoekende houding 2. Veerkracht 

3. Communicatie 3. Zelfvertrouwen 3. Passende taken 

4. Samenwerking 4. Feedback vragen 4. Specifieke behoeften 

5. Betrouwbaarheid 5. Expertise delen 5. Informatie en verbinding 

6. Feedback geven 6. Experimenteren 6. Goede balans 

7. Ervaringen kunnen delen 7. Collectief leren 7. Gezonde leefstijl 



2. Ontwikkelscan Inductiefase 
Aangeven waar je staat en waar je naartoe wilt 
Minimaal Ontwikkelend Gevorderd 

Ik ken de collega’s in het team nog 
niet goed, ik houd me vaak afzijdig 

Ik onderhoud met enkele naaste 
collega’s professionele relaties, 
maar investeer nog weinig in 
relaties met het hele team 

Ik investeer in het leren kennen van 
collega’s en onderhoud 
professionele relaties met hen 

Minimaal Ontwikkelend Gevorderd 

De starter kent de collega’s in het 
team nog niet goed, hij houdt zich 
vaak afzijdig 

De starter onderhoudt met enkele 
naaste collega’s professionele 
relaties, maar investeert nog weinig 
in relaties met het hele team 

De starter investeert in het leren 
kennen van collega’s en onderhoudt 
professionele relaties met hen 

Minimaal Ontwikkelend Gevorderd 

In onze organisatie is er geen 
speciale aandacht voor het 
opbouwen van goede relaties met 
collega’s  

In onze organisatie besteden we 
aandacht aan de relaties van leraren 
met collega’s als blijkt dat hier 
ondersteuning in nodig is 

In onze organisatie zorgen we 
ervoor dat leraren goede relaties 
opbouwen met collega’s, we zetten 
hier verschillende interventies op in 
en monitoren dit goed 

Voor de starter 

Voor de leidinggevende 

Voor de begeleider 



2. Ontwikkelscan Inductiefase 
Acties kiezen 

Selecteer één of enkele van de onderstaande acties. Kies de acties die past bij jou en bij de 
situatie.  
Starter 

• Investeer in de relaties met collega’s door belangstelling te tonen, hen persoonlijke vragen te stellen 
• Verdiep je in de teamcultuur door je te verdiepen in de typische afkortingen, grapjes, gewoonten en 
onderlinge patronen en relaties in het team 
• Zoek naar gemeenschappelijke interesses en ga daar het gesprek over aan 

Begeleider 
• Bespreek met de starter op welke wijze hij relaties onderhoudt met collega’s en hoe zij dit kan versterken 
• Betrek de starter bij informele gesprekken, door hem naar zijn mening te vragen of te vragen ervaringen 
te delen 
• Zorg dat de starter zich thuis voelt, door moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken 

Leidinggevende  
• Zorg voor een warm welkom als de starter voor het eerst komt 
• Vraag regelmatig of de starter zich thuis voelt op school (en vraag door als de starter aarzelt) 
• Zorg voor een goed inwerktraject, onder andere door de starter te koppelen aan een maatje; 



3. Starterscoachtraining 
Bedoeling en tot nu toe... 

•  Door starterscoaches te trainen in het 
begeleiden van de startende leraar, 
ondersteunen we het proces van de starter. 

•  Uitvoering in regio Venlo 
•  In ontwikkeling: Starterscoachtrainer die in 
co-creatie regionale starterscoachtraining 
verzorgt. 

• Dit bouwt verder op wat er eerder in het POS 
ontwikkeld is vanuit het project ‘versterken 
samenwerken’. 
https://www.partnerschapopleidenindeschool.nl/
professionaliseren 



4. Masterclasses 
Bedoeling en tot nu toe... 

•  Masterclasses in de vorm van een webinar, 
gegeven door een expert binnen een thema 
van de pilot. Bijvoorbeeld: diversiteit, 
duurzame begeleiding startende leraar. 

•  Aansluitend aan de masterclass zijn er 
dialoogsessies over het thema.  

•  De masterclasses en dialoogsessies zijn 
online en toegankelijk voor iedereen binnen 
het POS. 

• Voorbereidende gesprekken met 
deelprojectleider masterclasses. Uitvoering 
eerste serie in 2022-2023 



5.Symposium ‘Startende leraren en hun netwerk’ 
Bedoeling en tot nu toe... 

Op 15 juni 2022, van 14.00 tot 17.00 uur (locatie 
nader te bepalen), wordt een symposium 
georganiseerd voor de startende leraar en de 
betrokken actoren bij de startende leraar.  

Tijdens het symposium komen aan bod: 
•  Keynotespreker door een expert; 
•  Opbrengsten van de Innovatieteams Inductiefase; 
•  Introductie ontwikkelscan inductiefase; 
•  Dialoogsessies kennisdeling en inspireren, over 
opbrengsten en ook actuele thema’s; 
•  Netwerkmogelijkheden. 



In ontwikkeling 
1.  Innovatieteams Inductiefase  
2.  Ontwikkelscan Inductiefase 
3.  Training starterscoaches 
4.  Masterclasses in ontwikkeling 
5.  Symposium startende leraar POS op 

15 juni 2022, 14.00 tot 17.00 uur 

Welk onderdeel spreekt jou het meeste aan? 
En wat zou jij willen toevoegen? 



Doorlopende begeleiding startende leraren 
Hoe ziet vraaggestuurde begeleiding voor de startende leraar er bij 
jullie uit? 
Wat doe jij vanuit jouw rol voor de startende leraar?  
Hoe is dit in het beleid van jouw organisatie opgenomen? 

Mocht je na vandaag nog contact willen opnemen voor vragen en/of 
opmerkingen, dan kan dat via dit mailadres 
claudialammerding@ato-scholenkring.nl 




