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Er is vanuit verschillende beleidsinitiatieven 

aandacht voor inductie. Hoe zorgen we dat we in 

deze wirwar met elkaar het goede doen? 

In de regio Nijmegen hebben we vanuit RAP-

gelden bij VO-scholen onderzoek gedaan naar de 

begeleiding van startende leraren. 

Hierin participeerden scholen vanuit twee 

partnerschappen SO&P. We merkten dat het een 

uitdaging is om de aandacht voor inductie vanuit 

RAP en SO&P met elkaar in lijn te brengen. 

Graag bespreken we zowel de opbrengsten van ons onderzoek als 
de vraag in regionale context. Is inductie iets om op te pakken in 
scholen, partnerschappen en/of regionaal en waar zit de verbinding? 



Door: 

Ingrid Bekker, hoofd P&O Maaswaal College / @voCampus;

Eline den Tuinder en Katrijn Opstoel, onderzoekers HAN Kwaliteiten van leraren;

Joke Kiewiet-Kester, projectleider regionale samenwerking in doorgaande 

ontwikkeling van leraren, HAN academie Educatie.



I. Doorgaande ontwikkellijn van leraren
> Onderzoek Inductie Nijmeegse scholen VO

II. Landelijke vragen, regionaal geadresseerd
> SO&P, RAP, Regionale alliantie, Educatieve regio
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OpleidingOriënteren WerkenStarten





Aanleiding

Behoud en ontwikkeling van 
startende leraren 

Aandacht voor kwaliteit van 
inductie in Nijmegen

Aandacht voor zij-instromers 
en hybride docenten



Bij inrichting van inductie trajecten 
rekening houden met de volgende 
aspecten 
(Harmsen, Helms-Lorenz, Maulana, & Veen, 2018; Helms-Lorenz et al., 2019)  

• Enculturatie
• Taakbeleid
• Begeleiding bij pedagogisch-didactisch handelen
• Professionele ontwikkeling
• Beoordeling
• Werving en selectie



Focus van het onderzoek
❑ Positieve en ontwikkelpunten
❑ Specifieke aandacht voor startende zij-instromers 

en hybride docenten
Groepsinterviews

• 52 starters; waarvan 9 zij-instromers/1 hybride  

• 64 stakeholders

15 scholen 

Hulpmiddel startwijzer VO 

Duur interviews 1 uur

Online afname via MS Teams of op locatie 



Algemene 
bevindingen





Taakbeleid 

• Werkdrukreductie wisselend

• Aanstellen begeleiders: 
praktisch

• Rolzoektocht
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Zij-instromers/hybride docenten
▪ Wisselend positief

▪ Expertise benutten

▪ Afstemmen op persoon van de starter 

▪ Onderwijslogica

▪ Afstemming werkcontexten



Conclusies
▪ Aandacht voor inductie op alle onderzochte scholen

▪ Essentiële aspecten inductie op veel scholen aanwezig

▪ Schoolspecifieke aandachtspunten

▪ Zij-instromers/hybride docenten: afstemmen op persoon/achtergrond starter

Ontwikkelpunten generiek:
Afstemming tussen stakeholders én tussen stakeholders en starters 
bewustwording spanning ideaal/beleid en praktijk



… in gesprek
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OpleidingOriënteren
WerkenStarten



Regionale alliantie  

Educatieve regio  

Samen opleiden en professionaliseren (SO&P)  

Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP)  

Kennisinfrastructuur  



GENOEG BLIJVENDE, BLIJVEND GOEDE LERAREN

Samen werven, opleiden, professionaliseren & onderzoeken, 

gekoppeld aan actuele regionale ontwikkelingen,

arbeidsmarktvraagstukken & onderwijsinnovatie. 

Actieplan Duurzaam werken in het onderwijs

Slimme verbindingen, kennisinfrastructuur

Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen

Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP)

Partnerschappen / Opleidingsscholen

Professionaliseringsaanbod

Onderzoek & innovatie

Aanbod huisacademies &

lerarenopleidingen

Werk-, kennis- & ontwikkelgroepen

Regionale ontwikkelvraagstukken

Vakgroepen & afstudeeronderzoek

Leerstoelen, lectoraten & praktoraten

Uitlichten individuele expertises

Flexibilisering lerarenopleidingen

Werven Behoud

Samen Opleiden en Professionaliseren

OpleidingOriënteren
WerkenStarten
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… wat puzzelt jou?




