
De weg omhoog of de weg omlaag?

Paul Hennissen

Lector Opleiden in de 

School

De Nieuwste Pabo 

3 oktober 2015
Berg en Dal





Inductie & basisbekwaam

4 jaar 67 jaarpabo

3 oktober 2015

3 oktober 2018

Beginners / beginnende 
leraren



Beginners (0-3 jaar)

• 1. Behoeften en problemen

• 2. Eisen beginners (basisbekwaam)

• 3. Eisen inductieprogramma’s

• 4. Inrichting programma’s

• 5. Sittard

• 6. Betekenis voor bestuurders



1. Behoeften en problemen

• Welke behoeften en welke problemen?



Problemen vanuit individu

(Houtveen ea, 2006; Veenman, 1984)

• Orde en klassenmanagement

• motivatie van de leerlingen, 

• omgaan met verschillen tussen leerlingen,

• omgaan met individuele probleemleerlingen, 

• beoordelen van de prestaties, 

• taakbelasting, 

• relatie met collega’s en 

• gebrekkige leermiddelen.



Problemen vanuit werkomgeving 

(Houtveen ea, 2006)

• Omvang en zwaarte van de taak (volle 
verantwoordelijkheid vanaf dag 1)

• Onduidelijke verwachtingen (formele en informele 
regels en afspraken)

• Inadequate voorzieningen

• Isolement (vraagt en krijgt geen hulp)

• Rol conflicten (prive en werk)

• Praktijkschok (idealen blijken niet mogelijk)

• Ontbreken ondersteuning schoolleiding



Inspectie – knelpunten beginners

• Meteen moeilijke klassen

• Inspanningen beginner niet vastgelegd; hoe 
wordt hij gewaardeerd

• Veel verschillen tussen begeleiders; vaak ligt 
initiatief bij beginner

• Weinig observaties van beginners

• Behoeften beginners zijn weinig uitgangspunt 
begeleidingstraject



Versterkende factoren 

(Schuette ea, 2015)

• Lesgeven loopt niet lekker

• Onvoorziene situaties 

• Gevoelens stress, frustratie en angst

• Achterblijven van ontw van vaardigheden op 
ped-did gebied kan negatief bijdragen

• Geen nee-zeggen ivm tijdelijke baan

• Opvattingen en handelingsroutes groeien die 
professionele ontw in de weg staan of ze 
verlaten het onderwijs.



2. Eisen aan beginners

4 jaar 67 jaarpabo

3 oktober 2015

3 oktober 2018

Welke eisen stellen we

aan basisbekwaam?



a. Socialiseren 

(Leren van de context)

• inhoud 

• leerlingen en 

• schoolomgeving 

leren kennen



b. Ontwikkelen professionele 

beroepsidentiteit 

• eigen praktijk is je onderzoeksgebied

• open staan

• identiteitsdilemma’s



c. Ontwikkelen professionele 

vaardigheden 

• Consequent zijn, veiligheid creëren

• Versterken zinvol repertoire

• Ontwerpen flexibele instructie

• Omgaan met verschillen 

• Onverwachte situaties

• Omgaan met ouders



3. Eisen inductieprogramma’s

• Aan welke eisen zouden programma’s 

voor beginnende leraren moeten voldoen?

• Wat werkt?



Doelen inductietrajecten

• Socialisatie in de nieuwe school 

(schoolspecifieke domein)

• Bevorderen van het welzijn (pedagogische 

domein)

• Doorontwikkeling van professionele kennis 

en vaardigheden (professionele ontw. 

Domein)



Programma – effecten (internationaal)

Samenhangende en professioneel uitgevoerde 
trajecten hebben positieve effecten

• Professioneel sneller en beter ontwikkeling 
op het gebied van klassenmanagement, 
didactische en pedagogische vaardigheden

• Leerprestaties van leerlingen

• Minder beroepsuitval



Programma effecten (Nederland)

• Wel bijdrage aan welbevinden en socialisatie 

• Lang niet altijd aan verdere professionele 
ontwikkeling (Kessels, 2010)

• Van der Grift e.a (2012): programma’s gericht 
op prof. ontw. op didactische en 
klassenmanagement-vaardigheden verkorten 
de prof. ontw. van 15 jaar naar 5.



Werkzame bestanddelen 

(in volgorde van melding in onderzoek)

• Mentor

• Verminderen werkdruk (in schooltijd, minder uren)

• Looptijd traject (3jaar)

• Peer coaching (feedback)

• Intervisie 

• Training/workshops

• Ondersteunend schoolklimaat

• Extern netwerk, videoanalyse, introductiedocument



Karakteristieken die opbrengst verhogen

• Intensiteit (aantal activiteiten)

• Op maat begeleiden

• Begeleiden vs beoordelen

• Coherent en gestructureerd

• Intensieve beginfase



Realiteit vlg beginners 

(Schuette ea, 2015)

• Mentor (90%, onafh 66%, getraind 50%)

• Verminderen werkdruk (50%)

• Looptijd traject (52% 2jaar)

• Peer coaching (1/3 collega geobserveerd)

• Intervisie (1/3 intervisie gehad)

• Training/workshops (1/2 een keer bijeenkomst)

• Ondersteunend schoolklimaat (7/8 voldoende)

• Extern netwerk, videoanalyse, introductiedocument



Conclusie

• Veel mentoren (dragers inductie)

• Peer coaching: wie & wat, hoevaak?

• Scheiding begeleiding en beoordeling

• Verwelkomd bij start

• Weinig ontlasting van beginners

• Grote verschillen in programma’s

• Nauwelijks samenhangende activiteiten



Conclusie

• Focus m.n op socialisering en het 

bevorderen van het welzijn

• Minder op doorontwikkelen van 

professionele kennis en vaardigheden van 

leraren



4. Inrichting programma

• Samenhangend

• Combinatie van ondersteuning gericht op 

individuele & omgevingsaspecten

• Langdurend

• Ingebed in beleid besturen



5. Sittardse situatie

• Samenwerkingsverband OidS

• 10 besturen, >90% leerlingen 
(Weert/Swalmen – Vaals)

• Nieuw curriculum gezamenlijk

• Leren in Communities (CoPs, CoLs)

• Beginnende leraren: trainingen, 
vakspecialisaties, inductieprogramma



Opbouw 

Initiële fase
(startbekwaam)

Inductie fase
(basisbekwaam) (vakbekwaam)

CoL Opbrengst-
gericht werken

CoL Omgaan met 
Verschillen

CoL Gedrag
(pesten)

CoL Ouder-
betrokkenheid

CoL …



Inductieprogramma (doel & vorm)

• Doel socialisatie / inwerken d.m.v

werkplekbegeleiding

• Doel: ontw prof identiteit d.m.v. Coaching 

(10x) & intervisie (10x)

• Doel: ontw prof vaardigheden & kennis 

d.m.v Flexibel programma inhouden (8x)



6. Consequenties voor bestuurders

• Beleid t.a.v beginners

– Inductieprogramma’s (civiel effect)

– Kwaliteit Ondersteuners,

– HR-beleid (eisen, verlichting, etc.)

– Etc.
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Van student naar leerkracht

• Drie fundamentele problemen (Darling-
Hammond, 2006)
– Leren observeren en zien vanuit leerkracht

– Leren handelen als leerkracht

– Complexiteit van het lesgeven

Leren lesgeven vereist leren anders te denken dan 
een student; van overbrengen van kennis als 
primaire taak naar helpen begrijpen van complexe 
praktijksituaties.



Aandacht voor

• de zichtbare praktijk van het lesgeven

• Confrontatie met onzekerheden, situatie 
waarin emoties een rol spelen

• Dus leer te denken en handelen in een 
onzekere situatie; het is niet een kwestie van 
tips en trucs, maar van ontwikkelen van 
professionele kennis van beginners

• Dat betekent ontwikkelingsgericht opleiden



Verschillende vormen

Basisveronderstelling ontwikkelingsgericht leren: 
professionele kennis wordt ontwikkeld in de context 
van de praktijk.

Het zijn belangrijke gebeurtenissen, associaties, 
herinneringen, abstracties die samen structuur 
bieden in ons geheugen als leraar. Deze leiden tot 
eenheden en schemata die onze kijk op wat er 
gebeurt in de klas betekenis geven. Persoonlijke 
overtuigingen beïnvloeden daarbij de expertise 
ontwikkeling.



Principes ontwikkelingsgericht leren

• De constructie van professionele kennis is 
een gradueel proces dat tijd kost en zich 
ontwikkelt in bepaalde stadia.

• Begrijpen van de praktijk is een constructie, 
die gebeurt door iemands eigen activiteit

• De hulp van experts zorgt voor versnelling in 
het leerproces.

• Noviet naar expert



Noviet naar expert model

• Noviet: context-vrije regels, altijd toepasbaar

• Advanced beginner: kan vergelijken, 
betekenis geven aan ervaringen, ervaringen 
gemixt met verbale kennis.

• Competent; doelen en aandacht geven 
(inschatting belang situaties); analytisch

• Proficient: handelen vanuit geheel; kennis 
over hoe het moet; situationeel begrip

• Expert: flexibel inspringend op situaties



Hoe?

• Veel tijd en betrokkenheid nodig

• Deliberative practice: hogere doelen 

stellen, proberen, feedback vragen, blijven 

oefenen



Ontwikkelen van professionele kennis van de praktijk

• De kern van wat leraren weten en kunnen, 

is tacit

• Vandaar dat mentoring helpt bij het 

expliciteren van tacit-kennis; de manier 

van denken en begrijpen over lesgeven 

wordt duidelijker; niet alleen wat en hoe,

maar ook het waarom wordt helder



Handelen in de praktijk wordt gegids door enkele 

principes

• Analyseer systematisch het leren en de 

leerervaringen in de klas

• Identificeer en herinterpreteer de eigen 

ervaringen


