
ENCULTURATIE

Als startende docent is het belangrijk 
dat je je welkom voelt op je nieuwe 
school en dat het team je ondersteunt 
zodat je je snel thuis voelt. In dit 
kader organiseren scholen aan het 
begin van een schooljaar doorgaans 
een introductiebijeenkomst voor 
nieuwe collega’s met bijvoorbeeld een 
rondleiding, kennismaking met het 
team en informatie over praktische 
zaken zoals accounts, laptops, software 
en dergelijke, liefst vergezeld van een 
informatieboekje of FAQ voor hun 
nieuwe docenten.
Idealiter krijg je ook informatie over 
de beschikbare begeleiding en de 
taakverdeling tussen verschillende 
personen op het gebied van begeleiding 
en beoordeling. Sommige scholen orga-

niseren uitgebreidere kennismakings-
activiteiten zoals een gezamenlijke 
maaltijd, een jaarlijkse sportdag of een 
fietstocht waarbij de starters het team 
kunnen leren kennen. 
Ook technische randvoorwaarden, zoals 
sleutels, inloggegevens en accounts 
horen snel geregeld te zijn.  
Een aantal scholen geeft starters een 
buddy of aanspreekpunt uit de sectie, 
bij wie ze direct terecht kunnen met 
praktische vragen. 

COACHING EN 
BEGELEIDING

Met name gedurende je eerste jaar 
op school (maar hopelijk ook in de 
jaren erna) zul je te maken krijgen 
met lesbezoeken voor coaching en 
beoordeling. Coaching is vaak de taak 
van een schoolopleider, docentcoach 
of vakcoach, terwijl de beoordeling bij 
de teamleider ligt. Vraag wat op de 
school gebruikelijk is. In ieder geval 
moet helder zijn wie jou coacht en wie 
jou beoordeelt, en wie welke informatie 
met elkaar delen. Voor coaching is een 
vertrouwensrelatie met je coach vereist 
waarin je je kwetsbaar kunt opstellen, 
zonder bang te hoeven zijn dat je 
daardoor minder goed wordt beoordeeld.
 
Coaching en beoordeling horen 
inhoudelijk op elkaar afgestemd te 
zijn. Welke instrumenten gebruikt de 
school? Formuleert de school samen 
met jou ontwikkelplannen zodat je 
gericht aan je eigen ontwikkeling kunt 

EEN GOEDE 
START
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BEGELEIDING VAN STARTENDE LERAREN 

werken? Word je uitgenodigd om je 
eigen ontwikkeling vorm te geven? 
Werkt de school met videocoaching? Je 
kunt als starter een actieve rol innemen 
door zelf je behoefte aan lesobservaties 
aan te geven of zelf te vragen om je 
te laten filmen, en door te benoemen 
waarop je geobserveerd wilt worden. 
Wees proactief en ga op zoek naar de 
ondersteuning die je graag wilt krijgen.

Vaak biedt de school intervisie en 
scholings- of themabijeenkomsten 
aan. Soms staan de onderwerpen vast, 
zoals de zorgstructuur, het mentoraat, 
toetsen of ICT in de klas, soms vraagt de 
school starters naar hun behoeften. Niet 
iedere docent ziet de meerwaarde in van 
deze bijeenkomsten en met name van 
intervisie. Onderschat het effect hiervan 
echter niet; het kan je ondersteunen bij 
problemen, maar ook nieuwe inzichten
geven. De school zou je in de gelegenheid 
moeten stellen om hier aan deel te nemen.

DURF 
TE VRAGEN

Je opleiding heeft je goed voorbereid 
op het docentschap en je heel wat 
tools gegeven om een mooie loopbaan 
tegemoet te gaan in het onderwijs. Dit 
wil nog niet zeggen dat je alles al hoort 
te weten en te kunnen. Ga bewust 
met je ontwikkeling aan de slag en 
vraag al tijdens het sollicitatiegesprek 
naar mogelijkheden van begeleiding. 
Daarmee laat je zien dat je bewust met 
je ontwikkeling bezig bent. Geef, als je 

eenmaal op school bent begonnen, bij 
je begeleider aan wat je nodig hebt en 
vraag om begeleiding of verduidelijking. 
Het begeleiden van starters is ook een 
leerproces voor de school, dus geef de 
school ook de feedback die nodig is om 
de begeleiding verder te verbeteren. 

We wensen je een succesvolle start toe!

 MEER INFORMATIE
 Meer weten? Kijk op 
 www.utwente.nl/startende-  
 leraren voor meer informatie.
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Met het behalen van je onderwijsbevoegd-
heid ben je startbekwaam docent. Dat 
betekent dat je taken als docent kunt 
oppakken en dat je je de komende jaren 
verder zult ontwikkelen. Je zult je plek op 
de nieuwe school gaan vinden en steeds 
bedrevener worden in het lesgeven en 
in het uitvoeren van andere onderwijs-
gerelateerde taken. Daarbij zal de school 
je ondersteunen. Ontwikkelkansen zijn 

helder weergegeven in het beroepsbeeld 
voor de leraar (zie afbeelding).

De meeste scholen in Nederland hebben 
in de afgelopen jaren beleid ontwikkeld 
en vastgelegd over het ontvangen en 
begeleiden van startende leraren. Uit 
landelijk onderzoek is namelijk gebleken 
dat startende docenten zich sneller pro-
fessioneel ontwikkelen als zij gedurende 

hun eerste drie jaar als docent goede 
begeleiding ontvangen. 
Omdat de ervaring leert dat niet altijd 
alles even helder is voor een startende 
docent, bieden we met deze brochure een 
overzicht van maatregelen en activiteiten 
die scholen willen of kunnen aanbieden 
bij het begeleiden van startende leraren. 
Met deze informatie kun je gericht vragen 
naar begeleiding en hierover afspraken 
maken. 

WERKDRUK 
EN LEERZAAM 
WERK

Volgens Artikel 8.3 van de cao voor het 
voortgezet onderwijs is vastgelegd dat 
startende docenten tijdens het eerste jaar 
een reductie van lesgevende taken krijgen 
van 20% en in het tweede jaar van 10%. 
Vraag hiernaar en let erop dat de reductie 
wordt toegepast. Laat je niet verleiden om 
in plaats van lestaakreductie meer geld te 
krijgen, je hebt je voorbereidingstijd die 
eerste jaren echt nodig.

Roostertechnische aspecten spelen een 
grote rol bij het stressniveau dat starters 
ervaren. Houdt jouw school bewust 
rekening met starters door te zorgen voor 
een goed rooster? Dus met een goede ver-
deling van de lesuren en zo min mogelijk 
invaluren, pauzediensten, wisselingen van 
lokalen of zelfs tussen schoollocaties? 

De verdeling van klassen speelt even-
eens een rol. Gaat jouw school hier 
bewust mee om? Dus is er binnen de 
mogelijkheden gekozen voor parallelklas-
sen of klassen die naar verwachting goed 
te doen zijn? Praat met je begeleider 
(docentcoach of schoolopleider) als het 
niet goed loopt met een klas en bespreek 
of er mogelijkheden zijn om te ruilen.  

Volgens landelijk onderzoek behoort een 
startende docent nog geen mentoraat te 

GEFELICITEERD MET JE 
ONDERWIJSBEVOEGDHEID!

krijgen, en al zeker niet in het eerste jaar. 
Desondanks zijn er scholen die bij gebrek 
aan (vrijwillige) mentoren startende 
docenten direct als mentor inzetten. Soms 
kan het volgens de school niet anders of 
durft een startende docent niet te weige-
ren, soms vindt een startende docent het 
juist leuk. Bedenk echter dat je ook later 
nog mentor kunt worden, en dat je eerst 
als mentor geschoold wilt zijn zodat je 
beter kunt omgaan met de bijbehorende 
situaties en problemen. Ook hoef je als 

starter niet alle problemen van een school 
op te lossen; er zijn immers ook ervaren 
collega’s beschikbaar. En als je op een ge-
geven moment mentor wordt, overweeg 
dan een duomentoraat als start, zodat je 
met een ervaren mentor kunt meedraaien. 


