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Beginnende leraren 

 
Concerns van beginnende leraren 

 
De behoeften (concerns) van de beginnende leraren staan centraal in de begeleiding (zowel binnen de 
individuele coaching als in begeleide intervisiebijeenkomsten). In het Raamplan van OCW voor 
regionaal te starten inductieprojecten worden de volgende behoeften beschreven van beginnende 
leraren:  
 
•  Het beginnend leraarschap is voor velen ook een ‘strijd’, deels met zichzelf en deels met de 

werkomgeving, waarvoor weinig oog is van buitenaf en die het ontwikkelen van een positieve 
professionele identiteit belemmert in een fase van de beroepsloopbaan waarin dat juist zo belangrijk 
is. 
 

•  Beginners hebben nogal eens last van behoorlijk oplopende emoties veroorzaakt door spanningen 
tussen idealen en realiteit (bijv. Fuller & Brown, 1975). Uit onderzoek van Pillen, Beijaard en Den 
Brok (2012; 2013) komt naar voren dat dit vaak typische professionele identiteits-kwesties zijn die 
beginnende leraren moeilijk het hoofd kunnen bieden en meestal gepaard gaan met negatieve 
gevoelens.  
 

•  Beginners raken nogal eens verstrikt in de micropolitiek van de school en zijn niet bij machte om 
daarbinnen optimaal te functioneren (bijv. Kelchtermans & Ballet, 2002), wat weer een negatieve 
invloed heeft op hun algemeen welbevinden.  

 
•  Beginners worden doorgaans gezien als collega’s die nog veel moeten leren – en zich moeten 

aanpassen aan de heersende werkcultuur op school – en niet als enthousiaste collega’s die ook iets 
meebrengen (in scholen waar bijv. onderwijsvernieuwing plaatsvindt blijken veel beginnende leraren 
beter uit de voeten te kunnen dan hun ervaren collega's, maar zich door de laatsten erg geremd en 
gefrustreerd voelen). 

 
Het beginnend leraarschap is kortom voor velen ook een strijd, die ze deels met zichzelf en deels met 
de werkomgeving voeren. Daar is weinig oog voor van buitenaf. Ook belemmert dit het ontwikkelen 
van een eigen professionele identiteit in een fase van de beroepsontwikkeling waarin dat juist zo 
belangrijk is. Voor beginners kan dit een reden zijn het beroep te verlaten. Ze vertrekken, ondanks het 
feit dat ze over voldoende vaardigheden beschikken. Het is daarom van het grootste belang alert te 
zijn op bovengenoemde problemen. Uitdagen en faciliteren van beginnende leraren helpt hen door te 
groeien in hun beroep. Stilstand ontstaat snel, terwijl de leraar veel meer aan expertise zou kunnen en 
moeten ontwikkelen (vgl. Kessels, 2010). Dit is zonder een adequaat inductieprogramma in veel 
scholen niet zonder meer gegarandeerd. 
 
In gesprekken met scholen en beginnende leraren signaleerde de inspectie in 2010 onder andere de 
volgende  knelpunten rond inductie:  
•  Scholen schieten nog te vaak tekort in het faciliteren van geschoolde coaches/mentoren, van 

tijd en faciliteiten en van intervisiebijeenkomsten. 
•  Scholen voorkomen niet of onvoldoende dat  de beginnende leraar wordt geconfronteerd met 

klassen die binnen het lerarenteam als ‘moeilijke klassen’ gelden. Veel beginnende leraren 
hebben meteen al moeilijke klassen gekregen en ervaren een hoge werkdruk. 

•  Scholen controleren, borgen en lopen afspraken onvoldoende na. 
•  Vaksecties schieten (ernstig) tekort. De verschillen tussen vaksecties in vakinhoudelijke 

begeleiding is groot. Vaak functioneren vakcollega’s niet of nauwelijks als begeleider. 
•  De vragen, tekortkomingen en behoeften van de individuele leraar worden niet (altijd) 

structureel in kaart gebracht en als uitgangspunt voor het begeleidingstraject gebruikt. 
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Een leerzame beginperiode 
 
Belangrijk is dat de beginner een positieve identiteit als leraar en een eigen lesstijl kan ontwikkelen.  
Essentieel is dat de  beginperiode ook leerzaam is. In het BSL-project wordt daarom de nadruk gelegd 
op de wijze waarop de school het werk voor de starter inricht: 
 
•  De werkdruk moet afgestemd zijn op de kwaliteit van de beginnende leraar, met name op zijn 

draagkracht. Een beginner die extra tijd nodig heeft om zich in te werken en zich verder te 
ontwikkelen kan bijvoorbeeld minder niet-lesgebonden taken uitvoeren. Ook het niet uitvoeren van 
het mentoraat of het lesgeven aan parallelklassen kan tot verlichting van het werk leiden.  
 

•  Het werk moet niet te moeilijk zijn. M.a.w. de complexiteit van het werk dient afgestemd te zijn op de 
draagkracht van de beginnende leraar. Dat wil zeggen dat niet alle beginners de lastigste klassen 
moet krijgen. Klassen kunnen “lastig “ zijn omdat het moeilijk is er orde te houden of omdat de 
onderwijsvorm ervaring vereist, zoals ver doorgevoerde differentiatie. Wel mag het werk zo moeilijk 
zijn dat het een uitdaging is. Hier gaat het om doelgerichte afstemming tussen kwaliteit van de 
beginner en de moeilijkheidsgraad van het werk.  

 
•  Aandacht voor het systematisch invoeren in de schoolorganisatie en de context van het werk  

Het gaat hierbij over het opdoen van specifieke kennis over achtergronden van leerlingen, het 
curriculum, school en maatschappelijke context. Het ontwikkelen van het besef dat je deel bent van 
een team en van een instelling en weten wat je verantwoordelijkheden daarin zijn. Enkele 
voorbeelden:  

- Praktische informatie: wie, wat, hoe  
- Kennismakingsbijeenkomst  
- Logistieke informatie  
- Onderwijskundige visie van de school  
- Functioneren van de organisatie, teams en vakgroep  
- Opdoen van specifieke kennis over achtergronden van leerlingen  
- Opdoen van kennis over de schoolomgeving  
- Kennismaken met ouders en contacten met hen onderhouden  
- Deelnemen aan het maatschappelijk onderwijskundig debat  
- Weten van het bestaan van dossiers en leerlingvolgsysteem, de werking ervan en deze 

kunnen raadplegen (dossierkennis)  
- Weten wat de rol van klassenmentor is  
- De sociale context van de gemiddelde leerling kennen  
- Visie, identiteit en eigenheid van de school kunnen benoemen  
- Structuur, organisatie en cultuur van alle geledingen van de school kennen  
- Selectie en determinatie, aansluiting onderbouw-bovenbouw kennen  
- Op de hoogte zijn van actuele maatschappelijke discussies rond onderwijs  
- De normen en waarden van de organisatie en de leden ervan kennen  
- Het onderwijs goed op orde hebben en erover kunnen communiceren  
- De expliciete en impliciete regels van de organisatie kennen  
- Effectief kunnen vergaderen  

 
•  Werken aan een positieve beroepsidentiteit tijdens individuele coaching en geleide intervisie  vanuit 

aandacht voor de zorgen van beginnende leraren. Belangrijk hierbij is ook: 
- het mogelijk maken en ondersteunen van het ontwikkelen van eigen visie en eigen 

onderwijsstijl 
- het kunnen onderzoeken van de onderwijspraktijk  
- het zelfstandig aansturen van de professionele ontwikkeling  
- groeien en uitbouwen van eigen competenties in verschillende taken en rollen  

 
Tijdens coachen moet niet maar één manier van lesgeven centraal staan. Dit demotiveert en tast 
mensen in hun professionaliteit aan. Wat de beste manier van lesgeven is, hangt af van veel factoren 
zoals de leerlingen, de lesstof, het tijdstip van de dag en specifieke doelen die je op een bepaald 
moment wilt bereiken. Leraar zijn impliceert ieder moment keuzes maken op basis van professionaliteit. 
Bij coachen moet het ontwikkelen van deze professionaliteit centraal staan en moet er tijd en ruimte zijn 
om in dialoog die keuzes te onderzoeken en samen oplossingen te vinden. 
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