
De gebruikelijke ontwikkeling van beginnende leraar tot ervaren leraar 
kan globaal vijftien jaar duren. Een goede start in het vak van leraar zou de 
ontwikkeling van de kwaliteit van het lesgeven enorm kunnen versnellen. 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) rolt daarom 
het project Begeleiding startende leraren uit, waarmee het inwerken en 
begeleiden van beginnende leraren in het voortgezet onderwijs wordt 
gestimuleerd met subsidies. Het doel: betere leraren en dus beter onderwijs! 

Volgens Michelle Helms-Lorenz, docent aan de univer-
sitaire lerarenopleiding in Groningen, is er een verband 
tussen de vaardigheden van een leerkracht en de kwa-
liteit van het onderwĳ s. ‘Hoe beter de vaardigheden van 
een leraar, hoe beter de prestaties van leerlingen.’ 
Naast haar docentschap, leidt Michelle Helms-Lorenz 
meerdere onderzoeksprojecten, waaronder het onder-
zoek dat gekoppeld is aan het project Begeleiding 
startende leraren. In dit project worden de e� ecten van 
regionale ‘inductietrajecten’ gemeten. Een inductie-
traject is een inwerk- of begeleidingstraject voor 
beginnende leraren. Helms-Lorenz: ‘We zĳ n vier jaar 
geleden begonnen met ons onderzoek. We stelden 
ons de vraag: levert investeren in de begeleiding van 
startende leraren rendement op? Dat was in Neder-

land nog niet eerder onderzocht. In de literatuur wordt 
wel gerept over positieve e� ecten van begeleiding, 
maar het e� ect was tot nu toe nooit bewezen in een 
(veld)experiment.’ Inmiddels, na de drie jaar onderzoek, 
is dat bewĳ s er volgens Helms-Lorenz wel. 

Minder uitval 
Helms-Lorenz: ‘Na drie jaar onderzoek blĳ ken docen-
ten met een goede begeleiding sneller te groeien in 
hun vaardigheden. Ze worden dus sneller betere do-
centen. Er is een duidelĳ k verband tussen uitval en het 
vaardigheidsniveau van een leraar. Leraren die nog 
niet bevoegd zĳ n, lopen het grootste risico uit te val-
len. Deze leraren komen vroegtĳ dig in het onderwĳ s 
terecht omdat er op bepaalde plekken grote tekorten 
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zĳ n. Maar vervolgens krĳ gen ze te veel verant-
woordelĳ kheden, die niet passen bĳ  hun ont-
wikkelingsniveau. Je ziet bĳ voorbeeld geregeld 
dat er geen rekening wordt gehouden met star-
ters doordat ze moeilĳ ke klassen krĳ gen toe-
gewezen, terwĳ l ze daar nog niet aan toe zĳ n. 
Ze zouden bĳ voorbeeld meer parallelklassen 
moeten krĳ gen, zodat ze zich maar één keer 
hoeven voor te bereiden. Het kost de beginner 
veel tĳ d om lessen voor te bereiden.’  

Recht
De uitval van leraren is volgens Helms-Lorenz 
minder heftig dan de berichtgeving ons doet 
geloven. Er wordt gesproken over cĳ fers van 
rond de 25 procent uitvallers, maar Helms-
Lorenz vermoedt dat daarin ook de leraren 
zitten, die vertrekken naar een andere school. 
‘Die vallen dus niet uit het beroep, ze gaan 
alleen elders in het onderwĳ s verder. Reken 
je die groep niet mee, dan gaat het om een 
percentage uitvallers van zo’n 10-12 procent 
tĳ dens de eerste vĳ f jaar.’ 
Maar begeleiding van beginnende leraren heeft 
volgens Helms-Lorenz meer functies dan al-
leen uitval voorkomen. ‘Je bent na een leraren-
opleiding nog lang niet uitontwikkeld en hebt 
veel begeleiding nodig. Leraren hebben daar 
naar mĳ n mening recht op! De pĳ n zit ‘m vaak 
in een gebrek aan goed zicht op het eigen 
functioneren. Beginnende leraren hebben 
niet in de gaten waar ze op moeten refl ecte-
ren en weten ook niet waarom ze dat moeten 
doen. Tĳ dens de opleiding moet er gerefl ec-
teerd worden, vaak met gerichte opdrachten. 
Als ze als leraar aan de slag gaan, wordt er 
minder gerefl ecteerd, zo blĳ kt uit onderzoek’. 

Zinvol refl ecteren
‘Onderdeel van een goede begeleiding is ob-
servatie door een getrainde observant, je 
maakt in overleg een verbeterplan en je laat 
je een paar maanden later nog eens observeren. Dan 
kun je zien of je bent vooruitgegaan. Je kunt concreet 
refl ecteren op een voor- en een nameting en op jouw 
eigen interventie, die je samen met jouw coach opstelt. 

Dezelfde procedure kun je ook volgen met leerlingen, 
door middel van vragenlĳ sten. Een keer vooraf en een 
tĳ d later nog eens. Het gevoel van eigen bekwaamheid 
neemt toe door begeleiding.’
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‘ Het gevoel van eigen 
bekwaamheid neemt 
toe door begeleiding’

Opbrengsten 
voor uw school

Het ministerie van OCW stimuleert het inwerken van beginnende leraren met subsidies voor samen-werkende lerarenopleidingen en scholen in het voortgezet onderwĳ s. In driejarige, regiospecifi eke arrangementen krĳ gen de scholen adequate 
begeleiding. Daarbĳ  fungeert de (universitaire) lerarenopleiding als coördinator. Scholen die zich hebben verbonden aan een regionaal plan, kunnen aanspraak maken op een subsidie van 2.000 euro per deelnemende beginnende leraar. Daarvan wordt de helft uitgekeerd bĳ  deelname en de andere helft na inlevering van de onderzoeksgegevens. 

Meedoen aan de gemeenschappelĳ ke e� ectmeting is namelĳ k wel een voorwaarde. 

De begeleiding van startende leraren levert de volgende voordelen op: 
 Beginnende leraren bereiken eerder een hoger niveau  van e� ectief lesgeven in de klas.

 De school beschikt over een beoordelingssystematiek  die goed aansluit bĳ  het waarderingskader van de  onderwĳ sinspectie.

 Leraren worden gratis getraind in het observeren en  begeleiden van collega’s.

 Er wordt kennis en ervaringen gedeeld met andere  deelnemende scholen, inclusief academische  opleidingsscholen.

 De school kan aanspraak maken op een subsidie van  2.000 euro per deelnemende beginnende leraar,  als tegemoetkoming in de verletkosten.

  Het vaardigheidsniveau van startende leraren is nauwkeurig meetbaar. Hun ontwikkeling kan worden gevolgd.

  Samenwerking tussen lerarenopleidingen en 
scholen wordt intensiever.

Aanmelden is mogelijk via de lerarenopleiding in uw regio. Een lijst met contactpersonen is te vinden op www.werkeninhetonderwijs.nl onder het kopje actueel: ‘de driejarige begeleiding van startende leraren’.
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Begeleiding nog geen gemeengoed
Bĳ  een gesubsidieerd begeleidingsprogramma is les-
observatie en coaching een van de belangrĳ kste 
onderdelen. Maar er zĳ n meer kaders, zoals werk-
drukreductie. ‘Bĳ voorbeeld door beginnende leraren 
op één locatie te laten werken in plaats van op meer-
dere’, tipt Helms-Lorenz. Ook is het belangrĳ k dat 
leraren worden ingeleid in de geschreven en onge-
schreven wetten van een school, dat ze worden 
voorgesteld aan collega’s en wegwĳ s worden gemaakt 
in de protocollen op school. Helms-Lorenz: ‘Het klinkt 
allemaal vrĳ   normaal en logisch maar toch is begelei-
ding van beginnende leraren nog lang geen gemeen-
goed. De onderwĳ sinspectie heeft dit onderzocht en 
concludeerde dat 38 procent van de scholen iets doet 

Loes Lomme: ‘We proberen leraren 
goed naar zichzelf te laten kijken’ 

‘Omwille van het onderzoek begeleiden we de leraren 
drie jaar, maar in principe zetten we in op een jaar 
intensieve begeleiding en in het tweede jaar begelei-
ding op maat. De begeleiding van startende leraren is 
echt nodig. Toen ik zelf voor de klas kwam te staan, 
had ik het gevoel dat ik zonder zwemvleugels in het 
diepe werd gegooid. Je loopt tĳ dens je studie stages 
op scholen, maar als je ergens nieuw komt te werken, 
word je altĳ d door de leerlingen uitgeprobeerd. Ook 
buiten de klas komen heel veel dingen op je af. Ons 
belangrĳ kste doel is dat leraren zich staande kunnen 
houden en dat we daarmee leraren behouden voor 
het onderwĳ s. Soms kunnen leerlingen het je heel 
lastig maken. Ze proberen uit hoe ver ze kunnen gaan. 
Door lessen van leraren te bezoeken, kĳ ken we hoe 

ze daarmee omgaan. We bespreken allerlei zaken die 
in een les voorkomen, de opbouw en het rendement 
van de les en laten de leraren nadenken over hoe ze 
het hebben gedaan. Daarnaast delen ze onderling hun 
ervaringen in de klas tĳ dens intervisiegroepen. Soms 
maken we video-opnamen van een les. Dat is heel ef-
fectief. Je kunt wel tegen een leraar zeggen wat hĳ  
goed of niet goed doet, maar nog beter is dat hĳ  het 
zelf ziet. 
Door die begeleiding proberen we leraren goed naar 
zichzelf te laten kĳ ken en zich te laten afvragen: wat 
voor een leraar wil ik zĳ n? Iemand die vooral leerlin-
gen een bepaald vak heel goed wil aanleren of richt je 
je ook op de verdere ontwikkeling van leerlingen, hun 
sterke en hun zwakke kanten?’

De Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle begon enkele jaren geleden 
zelf met de opzet van een begeleidingsprogramma voor alle nieuwe docen-
ten op school, zowel startende leraren als nieuwe leraren met ervaring. 
Loes Lomme, één van de vier docentcoaches op de scholengemeenschap: 
‘Toen de Universitaire Lerarenopleiding in Groningen met een onderzoek 
naar de effectiviteit van begeleiding van leraren begon en daarvoor 
deelnemende scholen zocht, haakten wij daar dan ook graag op in.’
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Loes Lomme:

Interesse?
Meer informatie over deelname 

en voorwaarden vindt u op www.werkeninhetonderwĳ s.nl 
onder het kopje

 ‘actueel’. 

aan begeleiding. Dat betekent dat het op meer dan de 
helft van de scholen nog niet gebeurt. Het ministerie 
heeft de ambitie om 80 procent van de scholen ertoe 
te bewegen aan te haken bĳ  het project Begeleiding 
startende leraren. 100 procent zou het beste zĳ n, maar 
dat is per defi nitie niet haalbaar. Er is geen dwang-
middel, het moet via enthousiasme en ambitie.’
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Sanne van den Akker: ‘Door begeleiding 
word je je bewust van je handelen in de klas’
Sanne van den Akker (24) staat sinds vier jaar voor de klas op de Thorbecke 
Scholengemeenschap in Zwolle. ‘Op je 20ste al voor de klas staan, is best jong, 
maar ik had hier tijdens mijn studie ook al stages gelopen en kende dus de 
school. Omdat de school meedoet met het project Begeleiding startende 
leraren, heb ik een soort mentor bij wie ik met allerlei vragen terecht kan.’

‘Binnen het project zĳ n ook een aantal intervisie-
groepen opgericht met de leraren, die hier nog niet zo 
lang werken’, vervolgt Sanne. ‘In zo’n groep worden 
geregeld casussen besproken, of iemand kan een on-
derwerp aandragen uit zĳ n of haar eigen lespraktĳ k. 
Op die manier kun je met elkaar ervaringen delen en 
ideeën aangereikt krĳ gen waar je als leraar mee ver-
der kunt. Zo hoor je hoe het er bĳ  andere leraren in de 
lessen aan toegaat en dat is leerzaam. Bĳ  de begelei-
ding horen ook standaard de lesbezoeken. De mentor 
kĳ kt dan naar de dingen die in de les goed gaan of 
juist minder goed gaan. De laatste keer werd bĳ  mĳ  
gekeken naar de instructie. Daar had ik speciaal om 
gevraagd, omdat ik merk dat in een bepaalde klas 
sommige leerlingen al aan het werk gaan terwĳ l ik nog 

niet klaar ben met de instructie. Ik wilde dat anders. 
Degene die de les bezoekt, kan dan met je meedenken 
over hoe je zoiets structureel aanpakt. Het biedt ook 
een stuk bewustwording. Ik kan het vervelend vinden 
dat leerlingen te snel aan het werk gaan, maar je kunt 
ook zeggen: wat fĳ n dat ze zo enthousiast zĳ n, en daar 
dan een oplossing voor zoeken. 
Verder zĳ n we net begonnen met video-interactie. Je 
les wordt dan opgenomen en zo word je je bewust van 
wat je doet in de klas. De begeleiding is echt een groot 
voordeel omdat je je bewust wordt van je handelen. 
Die kun je aanpassen of verbeteren als dat nodig is en 
dat maakt het onderwĳ s beter. En het biedt een stuk 
veiligheid omdat je weet dat je met vragen altĳ d bĳ  
iemand terecht kunt.’
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De Lerarenagenda 2013-2020 
Het project Begeleiding startende leraren maakt onderdeel uit van De Lerarenagenda 
2013-2020 De leraar maakt het verschil die minister Bussemaker en staatssecretaris 
Dekker in oktober 2013 uitbrachten. 
Kĳ k op www.delerarenagenda.nl om de vorderingen rond de agenda te volgen.
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