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9.1 INLEIDING

Leraren maken in de eerste jaren van hun loopbaan 
een ontwikkeling door van leraar-in-opleiding via 
startende leraar naar ervaren leraar. Velen vinden 
de start zwaar. Dat heeft alles te maken met de 
complexiteit van het leraarsberoep. Leraren moeten 
onderwijs kunnen ontwerpen, dat vervolgens uit-
voeren met aandacht voor een veilige én krachtige 
leeromgeving, inspelen op de behoeften van ver-
schillende leerlingen, hun individuele voortgang bij-
houden en op grond daarvan vervolgstappen plan-
nen. En dat moeten ze veelal in hun eentje doen: ze 
staan zelfstandig voor een groep. Waar in de meeste 
beroepen starters een beperkte verantwoordelijk-
heid krijgen of samen met een ervaren collega kun-
nen optrekken, moeten startende leraren vanaf dag 
één hetzelfde kunnen als een leraar die al vijfentwin-
tig jaar ervaring heeft. Het is zwemmen of verzuipen. 
Dat zorgt ervoor dat veel startende leraren stress er-
varen (Roorda & Koomen, 2017).
Er is de laatste jaren meer aandacht voor de ont-
wikkeling en begeleiding van startende leraren. 
Een directe aanleiding is de hoge uitval onder deze 
groep. Hoewel precieze getallen lastig te geven zijn 
(zie bijvoorbeeld OCW, 2014), is duidelijk dat zeker 
in tijden van lerarentekort iedere uitvaller er één te 
veel is. 
In dit hoofdstuk sta ik stil bij de wijze waarop star-
tende leraren zich ontwikkelen van startbekwaam 
tot bekwaam leraar en hoe ze daarbij ondersteund 
kunnen worden. Die ontwikkeling sluit aan bij een 
dynamischer beroepsbeeld waarbij afgestudeerden 
van lerarenopleidingen niet ‘klaar’ zijn, maar starten 
met een nieuwe fase (inductiefase) en daarmee hun 
ontwikkeling die tijdens de opleiding in gang is 
gezet, nu verder in het beroep voortzetten. 

9.2 WAT WE UIT ONDERZOEK WETEN

Startende leraren worden na afronding van hun op-
leiding bekwaam geacht om onderwijs te verzorgen 
en leerprocessen van leerlingen te begeleiden. Tege-
lijk weten we dat startende leraren in de eerste jaren 
van hun loopbaan een ontwikkeling doormaken van 
leraar-in-opleiding naar startende leraar naar erva-
ren leraar. 
Maar hoe die ontwikkeling vorm krijgt, is vaak aan 
de leraar zelf om te bepalen. Slechts weinig scholen 
hebben duidelijke beelden over de vervolgstappen 
in de professionele ontwikkeling na afronding van de 
lerarenopleiding. Ze besteden vooral aandacht aan 
begeleiding om uitval onder starters te voorkomen. 
Daarbij ligt de nadruk op taak- en werkdrukverlich-
ting, het thuisraken op de werkplek (enculturatie) en 
coaching bij problemen. Veel minder aandacht is er 
voor de systematische ontwikkeling tot een betere 
leraar.  
Uit onderzoek blijkt ook dat die ontwikkeling voor 
een deel vanzelf gaat. Leraren ontwikkelen zich in 
de meeste gevallen – als ze de eerste praktijkschok 
te boven zijn – in de eerste vijf jaar ontzettend snel. 
Maar daarna ontstaat het risico dat hun ontwikke-
ling afvlakt (Van de Grift, 2010). Ze ontwikkelen in de 
eerste jaren routines, waardoor het lesgeven minder 
inspanning vergt, maar die routines kunnen verdere 
ontwikkeling in de weg zitten (zie ook hoofdstuk 7). 
Een meer ervaren leraar is dus niet per definitie een 
betere leraar is. Doelgerichte en ontwikkelingsge-
richte begeleiding kan helpen om afvlakking van de 
ontwikkelcurve te voorkomen. 

Waar starters mee worstelen
Door hun gebrek aan ervaring en routine worstelen 
startende leraren vaker met klassenmanagement, 
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hebben ze meer professionaliseringsbehoeften en 
minder zelfvertrouwen dan hun ervaren collega’s 
(Jensen, Sandoval-Hernández, Knoll, & Gonzalez, 
2012; zie ook kader hieronder). Ze zijn bovendien 
minder in staat om leerlinggericht en gedifferenti-
eerd onderwijs te verzorgen (Inspectie van het On-
derwijs, 2012). In de eerste jaren van de loopbaan 
maken leraren een sterke groei door in klassenma-
nagement, het opbouwen van een goed leerklimaat 
en heldere instructie, dus de basisvaardigheden, 
maar de vaardigheden om adaptief les te geven en 
leerstrategieën aan te leren blijven beperkt (Mau-

lana, Helms-Lorenz, & Van de Grift, 2015).
Daarom moet de begeleiding van startende leraren 
niet alleen gericht zijn op het voorkomen van uitval, 
maar ook bijdragen aan hun zelfvertrouwen en pe-
dagogisch-didactische vaardigheden. Onderdelen 
van die begeleiding zijn persoonlijke ondersteuning, 
gericht op het welbevinden, professionele onder-
steuning, gericht op de competentie-ontwikkeling, 
en sociale ondersteuning bij het verwerven van een 
positie in de school en het team (Snoek, 2018; Euro-
pese Commissie 2010).

Een starter vertelt

‘Het is zoals de verhalen waar ze je bang voor 
maken. Dat die eerste jaren verschrikkelijk zwaar 
zijn. Je bent onzeker over je les, je kunt nog niet 
goed inschatten hoe de leerlingen zullen reage-
ren en waarop ze wel of niet zullen reageren. Ik 
ben daardoor vaak moe. Vooral als een les niet 
lekker loopt, vreet dat energie. En dan moet je 
na de les ook nog zo veel: lessen ontwikkelen 
en voorbereiden, lesmateriaal maken, overleg-
gen en vergaderingen, en dan heb ik ook nog 
een mentoraat dat me, vooral in de eerste maan-
den, zwaar viel. Zo stapelen dingen zich op. Als 
je onvoldoende tijd hebt om je les goed voor te 
bereiden, voel je je onzekerder bij de uitvoering. 
Leerlingen pikken dat haarfijn op en reageren 
daardoor anders. 
Op de opleiding werd je geconfronteerd met een 
enorme hoeveelheid theorie die je op dat mo-
ment nog niet goed kunt plaatsen, je hebt im-

mers nog nauwelijks ervaring. Ook moesten we 
aan de slag met onderwijsvernieuwing. Ik vind 
het jammer dat dit niet later aan de orde komt, 
op een moment dat je er meer aan toe bent.
Het orde houden is gewoon heel moeilijk. Ik wil 
niet zo’n brave rij kinderen met hun armen over 
elkaar, maar er moet wel aandacht zijn voor de 
les. Het blijft aftasten en het lukt tot nu toe mis-
schien bij drie tot vijf van de tien lessen. Maar 
áls het dan lukt, als wat je voor ogen had goed 
uitpakt, als de kinderen snappen wat je bedoelt, 
dan is de voldoening groot, dan ben ik echt heel 
blij. Het gaat volgens mij ook wel vooruit, ik pro-
beer er kleine stapjes in te maken. De stap waar 
ik nu aan werk is om consequenter te zijn in mijn 
optreden naar leerlingen toe.‘ 

(Max Hamel in zijn eerste jaar als leraar in het vo, 
Hallink, 2015)
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Persoonlijke ondersteuning
Om zelfvertrouwen en een persoonlijke identiteit 
als leraar te ontwikkelen en te leren omgaan met de 
stress en werkdruk van de eerste jaren is voor star-
tende leraren persoonlijke ondersteuning belangrijk. 
Hierbij gaat het ook om emotionele steun, een ele-
ment van begeleidingsprogramma’s dat ze als uiter-
mate belangrijk ervaren (Kessels, 2010).
Met coaching kunnen starters hun professionele 
identiteit versterken en leren omgaan met profes-
sionele dilemma’s. De basis hiervoor zijn persoon-
lijkheidskenmerken en opvattingen over leren en 
lesgeven (Beijaard, 2009). Juist in de startfase is die 
professionele identiteit zich nog aan het vormen in 
de interactie tussen persoon en praktijk. En die vor-
ming moet je actief ondersteunen, aangezien die 
identiteit het hart van het leraarschap is: ‘For teachers 
their self-image is more important to them as practi-
tioners, than is the case in occupations where the per-
son can easily be separated from the craft’ (‘Voor ler-
aren is hun zelfbeeld belangrijker dan in beroepen 
waar persoon en ambacht makkelijk los te koppelen 
zijn’; Nias, 1989, pp. 202-203). 
De ontwikkeling van een professionele identiteit 
gaat vaak gepaard met persoonlijke en professionele 
spanningen (Pillen, Beijaard, & Brok, 2013): spannin-
gen tussen eigen beleving (beginnende leraar) en 
externe verwachting (volwaardig leraar zijn), tussen 
de loyaliteit naar leerlingen en die naar collega’s, 
tussen de eigen pedagogische idealen en een op-
brengstgerichte toetscultuur, tussen een behoefte 
aan een hechte pedagogische relatie met leerlingen 
en de noodzaak tot emotionele afstand, enzovoort. 
Redenen om te stoppen met het beroep van leraar 
hoeven daarom niet alleen te liggen in de ervaren 
werkdruk of het gevoel niet competent te zijn, maar 
kunnen ook liggen in ervaren spanningen tussen 

persoonlijke en professionele waarden. In de bege-
leiding is het daarom belangrijk om die spanningen 
te bespreken. Zo kan de coach de starter helpen om 
de eigen opvattingen over onderwijs, leren en maat-
schappelijke verwachtingen scherper te krijgen. 
De combinatie van professionele spanningen en 
werkdruk kan leiden tot burn-outklachten. Die zijn 
te voorkomen door in te spelen op de bevlogen-
heid van startende leraren. Bevlogenheid ontstaat 
als leraren meer energie uit hun werk kunnen halen 
en minder druk voelen door werkeisen (Demerouti, 
Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001). De werkeisen 
zijn te verlichten door starters minder lesuren te la-
ten draaien (iets wat in de meeste cao’s structureel 
is opgenomen), minder in te zetten voor niet-lesge-
bonden activiteiten en complexe situaties binnen 
school (bijvoorbeeld bepaalde ‘moeilijke’ klassen) 
voor hen te vermijden. Daarnaast helpt het door te 
werken met duo’s, waarbij een startende leraar kan 
optrekken met een meer ervaren collega (zoals een 
duo-mentoraat of teamteaching).

Professionele ondersteuning
Professionele ondersteuning is gericht op verster-
king van de professionele competenties van star-
tende leraren en daarmee van hun zelfvertrouwen. 
Hoewel ze na afronding van de lerarenopleiding for-
meel bekwaam zijn, is er nog veel ruimte voor groei. 
Starters kunnen redelijk goed uitleggen en een goed 
werkklimaat creëren, maar schieten vaak nog tekort 
in complexe vaardigheden, zoals het signaleren van 
(en inspelen op) leerbehoeften van leerlingen (In-
spectie van het Onderwijs, 2012). De Rijksuniversiteit 
Groningen heeft een observatie-instrument ontwik-
keld voor pedagogisch-didactische vaardigheden 
met toenemende complexiteit: het ICALT-instru-
ment. Hiermee kunnen starters (en hun begeleiders) 
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zien waar ze staan en wat hun zone van naaste ont-
wikkeling is (Van de Grift, Van der Wal, & Torenbeek, 
2011). Een goed begeleidingsprogramma met dui-
delijke doelen gericht op die zone van naaste ont-
wikkeling draagt bij aan een versnelde professionele 
groei (Maulana, Helms-Lorenz, & Van de Grift, 2015; 
Helms-Lorenz et al., 2019). 
De formulering van een volgend bekwaamheidsni-
veau geeft starters een spiegel om te reflecteren op 
wat ze al kunnen en wat hun ontwikkelperspectief is. 
Een ander instrument daarvoor, naast ICALT, is de be-
kwaamheidsstandaard van het project Junior Leraar. 
Daar is in aanvulling op de bekwaamheidseisen van 
de lerarenopleidingen (niveau ‘startbekwaam’) een 
volgend bekwaamheidsniveau beschreven dat lera-
ren na drie jaar begeleiding zouden kunnen behalen 
(niveau ‘bekwaam’). Starters en coaches kunnen bij-
behorende dialoogkaarten gebruiken voor de reflec-
tie, begeleiding en feedback. Doelen oftewel ontwik-
keldomeinen kunnen pedagogische en didactische 
vaardigheden betreffen (zoals bij ICALT), maar ook 
onderwijsinnovatie of samenwerking met collega’s. 
De focus die schoolbesturen kiezen bij de begelei-
ding van startende leraren bepaalt of leraren vooral 
gezien worden als routineprofessionals of meer als 
adaptieve en innovatieve professionals die ook een 
rol spelen bij innovatie (zie Darling-Hammond & 
Bransford, 2005, zie ook hoofdstuk 7).

Bronnen van professioneel leren
Ondersteuning bij het bereiken van een volgend 
competentieniveau kan komen via ervaring, peers 
en theorie (Koffeman & Snoek, 2018). Voor veel le-
raren is ervaring de belangrijkste bron van leren. De 
dagelijkse confrontatie met leerlingen en lessitua-
ties geeft voeding aan het handelen en leidt tot het 
opbouwen van routines. Doorgaande ontwikkeling 

vraagt om deliberate practice: het heel bewust oefe-
nen van nieuwe aanpakken met gerichte feedback 
(Ericsson, 2006; zie ook hoofdstuk 7). Een coach kan 
daar een belangrijke rol bij spelen, onder meer door 
lesobservaties en nabesprekingen. 
Een tweede belangrijke bron zijn collega’s. Maar in 
het onderwijs is het leren van collega’s niet vanzelf-
sprekend, omdat leraren meestal in hun eentje voor 
de klas staan. Daar moeten dus mogelijkheden voor 
georganiseerd worden, bijvoorbeeld wederzijds 
klassenbezoek met nabespreking, Lesson Study of 
vormen van teamteaching.
De derde bron van leren voor leraren is theorie. Die 
biedt de collectieve en gestolde (praktijk)kennis, 
vergaard door onderzoek. Die theorie kan leraren 
nieuwe perspectieven bieden op hun eigen erva-
ringen en opvattingen en handvatten bieden voor 
vragen of problemen. Bovendien biedt theorie taal 
voor het gesprek over leren en lesgeven. Ook deze 
bron van leren is niet vanzelfsprekend. Waar leraren 
in opleiding vaak nog gestimuleerd worden om hun 
pedagogisch-didactische keuzes te verantwoorden 
vanuit theorie, is dat voor leraren veel minder van-
zelfsprekend. Ook hier kan een coach een belangrij-
ke rol spelen om deze bron meer bewust in te zetten 
bij de verdere ontwikkeling van bekwaamheid. 
De professionele ondersteuning van startende lera-
ren hoeft niet alleen binnen de eigen school plaats te 
vinden, ook schooloverstijgende begeleidingspro-
gramma’s kunnen een belangrijke rol spelen (Gaik-
horst, 2014). Starters kunnen zo collega’s uit andere 
scholen ontmoeten en in gezamenlijke reflectie de 
eigen schoolpraktijk overstijgen. 

Sociale ondersteuning
Leraren die hun eerste stappen zetten in het be-
roep hebben over het algemeen nog weinig erva-
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ring in arbeidsorganisaties en doorgaans kennen 
ze de school waar ze gaan werken ook nog niet. Ze 
moeten ingroeien in de school als organisatie: leren 
omgaan met collega’s, directie, schoolbestuur, ou-

ders, afstemmen op tradities en gewoonten binnen 
de school, omgaan met verschillende opvattingen 
over goed onderwijs, subtiele machtsverhoudin-
gen, sluimerende discussies, gevoeligheden en uit-

Tabel 1. Overzicht van elementen van begeleidingsprogramma’s voor startende leraren

Persoonlijke ondersteuning Professionele ondersteuning Sociale ondersteuning

Doelen •  Verminderen van stress en 
uitval

•  Ontwikkelen van professio-
nele identiteit

•  Ontwikkelen van bekwaam-
heid

•  Ontwikkelen van professionele 
identiteit

•  Ontwikkelen van bekwaam-
heid

•  Enculturatie in de school

Sleutelkenmerken •  Veilige, niet-oordelende 
omgeving

•  Reflectie en dialoog rond 
drijfveren en overtuigingen

•  Inzetten op kracht en meege-
brachte competentie

•  Verhelderen van eigen opvat-
tingen t.a.v. onderwijs en 
maatschappij

•  Duidelijke ontwikkeldoelen
•  Heldere feedback en compe-

tentiebeoordeling
•  Inhoudelijke voeding en 

ondersteuning
•  Toegang tot kennis en 

expertise

•  Wegwijs maken binnen de 
school

•  Deelname aan de school-
community

•  Ontwikkeling van micropo-
litieke geletterdheid

•  Koesteren frisse blik van 
startende leraren

•  Inhoudelijk verbinden van 
startende en ervaren leraren

Instrumenten •  Verminderen van taaklast
•  Team-, co- en duo-teaching
•  Dialoogkaarten Junior Leraar
•  Toolbox Professionele identi-

teitsspanningen

•  Coaching
•  Observaties en feedback
•  ICALT
•  Dialoogkaarten Junior Leraar
•  Trainingen en masterclasses
•  Lesson Study
•  Collegiale consultatie en 

observatie

•  Maatje
•  Informatiebijeenkomsten
•  Professionele leergemeen-

schappen en leernetwerken
•  Lesson Study
•  Collegiale consultatie en 

observatie

Betrokkenen Coach
Vakcollega
Medestarter
Schoolleiders
-
Starter zelf 

Coach
Vakcollega
-
Schoolleiders
Expert
Starter zelf

Coach
Vakcollega
Medestarter
Schoolleiders
-
Starter zelf
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eenlopende belangen, enzovoort. Deze zogeheten 
enculturatie is een proces waarbij een sociale omge-
ving cultuurkenmerken overdraagt op een individu, 
waarbij deze de waarden en normen van die omge-
ving internaliseert. Zo gaat de starter zich thuisvoe-
len op zijn school.

Micropolitiek
In het proces van enculturatie krijgen starters te ma-
ken met de micropolitiek binnen de school (Kelchter-
mans & Ballet, 2005) oftewel de machtsdynamiek in 
de organisatie: de rol die relaties, status, belangen, 
macht, coalitievorming, conflicten en samenwerking 
daarbinnen spelen. Het gaat om de vraag wie de 
opinieleiders en informele beslissers zijn en wat hun 
centrale waarden en normen zijn. Inzicht hierin kan 
helpen om een plek te verwerven in de hiërarchie 
van de school. 
Omdat startende leraren op zoek zijn naar erken-
ning en waardering en als een bekwame en goede 
leraar gezien willen worden, hebben ook zij binnen 
die micropolitiek hun eigen belangenagenda. Het 
oordeel van collega’s en de professionele relaties 
op school wegen zwaar mee bij hun competentie-
gevoel. Gevolg is dat ze extra scherp zijn op orde in 
de klas en soms minder makkelijk problemen met 
collega’s bespreken, uit angst voor gezichtsverlies of 
uit schaamte dat ze het zelf nog niet kunnen oplos-
sen. Het creëren van een veilige schoolomgeving is 
daarom van belang. 
Verder besteden startende leraren soms bovenmatig 
veel tijd aan de ontwikkeling van lesmateriaal. Dat 
is voor hen immers een visitekaartje naar collega’s, 
leerlingen en ouders. Tegelijk kan dit een bron van 
extra stress zijn. Dit vraagt in de ondersteuning om 
aandacht voor de ontwikkeling van ‘micropolitieke 
geletterdheid’. Startende leraren moeten leren de 

organisatie te ‘lezen’ en hun eigen rol daarbinnen le-
ren ‘schrijven’: de juiste mensen op de juiste manier 
leren benaderen, zodat er prettige werkcondities 
ontstaan.

9. 3 IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK 

In Tabel 1 zijn de inzichten uit onderzoek voor onder-
steuning en begeleiding van startende leraren sa-
mengevat (Europese Commissie, 2010; Snoek, 2018). 
De tabel laat zien dat in de verschillende vormen van 
begeleiding verschillende mensen een rol kunnen 
spelen. Naast de starter en de coach zijn dat ook de 
schoolleider, een vakcoach of vakmaatje, medestar-
ters of experts. Daarbij zijn ook verschillende instru-
menten in te zetten, variërend van taakverlichting, 
Lesson Study, het ICALT-instrument, of de dialoog-
kaarten van het project Junior Leraar. Om het leren 
van theorie te ondersteunen zijn bijvoorbeeld de 
thematische leerwerkkaarten te gebruiken die ont-
wikkeld zijn door een schoolbestuur en de pabo van 
Hogeschool van Amsterdam.
Begeleidingsprogramma’s hebben pas echt ef-
fect op het handelen en zelfvertrouwen van star-
tende leraren als ze een langere looptijd hebben. 
Veel projecten rond het begeleiden van starters 
gaan daarom uit van drie jaar. Die periode helpt  
bovendien om een schoolcultuur te creëren die ge-
richt is op voortdurend verbeteren, met deliberate 
practice als algemene praktijk, dus niet alleen voor 
starters. Langdurige begeleidingsprogramma’s  
maken reflectie en coaching tot een vanzelfspre-
kend element van het werk van leraren, ook na 
de inductiefase. Daarmee kunnen goede begelei-
dingsprogramma’s een positieve uitstraling heb-
ben op de schoolgemeenschap en schoolcultuur 
als geheel.
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Opbouw van begeleiding
Een looptijd van drie jaar biedt niet alleen de moge-
lijkheid, maar ook de noodzaak voor een geleidelijke 
opbouw in onderwerpen en focus, met aandacht 
voor de zone van naaste ontwikkeling. Die opbouw 
kan op verschillende manieren vorm krijgen:

•  Opbouw in focus 
Veel startende leraren zijn in het eerste jaar vooral 
gericht op klassenmanagement en een stimulerend 
leerklimaat in hun lessen. De begeleiding moet 
daar in het eerste jaar op aansluiten. In het tweede 
jaar kan de aandacht geleidelijk verschuiven naar 
het niveau van het team en het curriculum (en de 
bijdrage daaraan), en in het derde jaar naar het ni-
veau van de school.

•  Opbouw in taken 
Starters kunnen geleidelijk nieuwe taken erbij krij-
gen. Daarbij kan de school ook letten op de ontwik-
kelambitie van de starter. Het beroepsbeeld (Snoek, 
et al., 2017) kan hierbij als handvat worden gebruikt. 

•  Wijziging in intensiteit 
De intensiteit van het begeleidingsprogramma kan 
gedurende de drie jaar verminderen en accenten 
kunnen verschuiven. Zo kan de coaching in de loop 
van de drie jaar afnemen en geleidelijk vervangen 
worden door vormen van collegiale consultatie of 
Lesson Study.

•  Initiatief en keuzeruimte 
De begeleiding kan mettertijd meer vraaggestuurd 
worden door het initiatief meer bij de starter te leg-
gen. Omdat leervoorkeuren verschillen, kunnen 
begeleidingstrajecten ook een variatie aan leer-
activiteiten bieden met meer of minder structuur, 

meer of minder eigen initiatief en meer of minder 
samenwerking, zodat starters een keuze hebben. 
Daardoor kan het traject beter aansluiten bij indivi-
duele behoeften, ambities en leervoorkeur.

Goede begeleiding van starters gericht op een vol-
gende stap in de bekwaamheid als leraar is niet al-
leen in hun belang, maar ook in het belang van leer-
lingen. Goed begeleide leraren kunnen leerlingen 
beter ondersteunen in hun leerproces. Daarnaast is 
het in het belang van scholen, omdat begeleidings-
programma’s bijdragen aan een schoolcultuur waar-
binnen het vanzelfsprekend is om je te ontwikkelen, 
van leraar-in-opleiding naar starter, naar ervaren le-
raar en naar expert-leraar.
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