
Ongeveer een kwart van de beginnende leraren verlaat binnen vijf jaar hun 
baan. Onderwijsonderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkel-
den een inwerktraject dat deze vroegtijdige uitval van docenten tegengaat. 
Het ministerie van Onderwijs zet het traject in om beginnende leraren een 
betere begeleiding te bieden. 

‘Om beginnende leraren beter te begeleiden, zochten we een methode waarvan is bewe-
zen dat deze werkt’, zegt Jeroen Koff ijberg, werkzaam bij de directie voortgezet onder-
wijs van het ministerie van OCW. Als projectleider van het programma Begeleiding 
Startende Leraren (BSL) was hij verantwoordelijk voor het beleid dat de uitval van jonge 
docenten tegengaat. ‘Er is honderd miljoen euro uitgetrokken om het lerarentekort in 
het voortgezet onderwijs tegen te gaan. Eén project hierin is de begeleiding van starters 
door middel van een inwerktraject.   >
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Doel van BSL is om de uitval van beginnende leraren in het voortgezet onderwijs te 
verminderen en om hun kwaliteit te versterken. Hooggekwalificeerde leraren hebben 
namelijk een positief effect op de kwaliteit van het onderwijs. ‘BSL sluit daarmee aan bij 
de afspraken die minister Bussemaker van Onderwijs in de Lerarenagenda 2013-2020 
heeft gemaakt met de scholen’, aldus Koff ijberg. ‘Het inwerktraject voor nieuwe docen-
ten dat de Rijksuniversiteit Groningen heeft ontwikkeld, had goede resultaten. Het is de 
enige wetenschappelijk onderbouwde methode en dat was voor ons reden om dit op te 
nemen in het BSL-programma.’

Kapitaalvernietiging
Een van de onderzoekers die de effectiviteit van het inwerktraject voor nieuwe docen-
ten heeft getoetst, is universitair docent Michelle Helms-Lorenz: ‘Lerarenopleiders 
en  scholen zien dat afgestudeerde leerkrachten, ook al hebben ze hun onderwijs-
bevoegdheid, er nog lang niet zijn. Ze moeten zich echt nog verder ontwikkelen. Boven-
dien vallen veel beginners uit. Dat is kapitaalvernietiging en zeker met het oog op het 
lerarentekort is die uitval onwenselijk. Hier op de Rijksuniversiteit Groningen hadden  
we sterk de overtuiging dat er iets moest gebeuren. We besloten met experimenteel 
onderzoek uit te vinden hoe je die beginners na de opleiding verder kunt begeleiden 
en hoe je uitval kunt tegengaan.’ Samen met hoogleraar onderwijskunde Wim van der 
Grift kon Helms-Lorenz dit onderzoek uitvoeren in het kader van Onderwijs Bewijs, een 
 project van OCW dat via wetenschappelijke experimenten kennis verzamelt over wat 
wel en niet werkt in het onderwijs. 

Draagkracht
Het inwerktraject dat is onderzocht, duurde drie jaar en was het resultaat van de samen-
werking tussen scholen en lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen. In het 
eerste jaar maakte een begeleider van de lerarenopleiding samen met de school een 
draaiboek voor de ondersteuning van de beginners. Daarin waren de richtlijnen uit het 
onderzoek en de wensen van de school opgenomen. 

‘Het inwerktraject stoelt op vier pijlers’, zegt Michelle Helms-Lorenz. ‘De eerste is 
werkdrukvermindering door het takenpakket af te stemmen op de draagkracht van de 
docent. Ten tweede moet de beginner worden ingewijd in het schoolbeleid. Niet te veel 
in één keer, maar hij of zij moet “er een beetje aan ruiken”. Ten derde is observatie in de 
klas en goede feedback belangrijk. Tot slot is er aandacht voor de brede ontwikkeling 
van de starter met behulp van professionele ontwikkelingsplannen.’ 

Dat dit programma effect heeft, blijkt uit het onderzoek. Er was minder uitval onder 
de docenten die het inwerktraject volgden. Daarnaast ontwikkelden deze starters zich 
sneller op pedagogisch-didactisch gebied. Dat blijkt ook uit reacties van leerlingen; zij 
werden in de loop van de drie jaar steeds enthousiaster over de manier van lesgeven van 
deze docenten. Bovendien vertoonden de beginners die het inwerkprogramma volgden 
minder werkgerelateerde stress en waren ze meer overtuigd van hun eigen kunnen.   >



Het onderzoek heeft ook aangetoond dat het inwerktraject in stappen moet worden 
ingevoerd. ‘Je moet beginners naast hun lesgeefwerk niet overladen met andere activi-
teiten’, aldus Helms-Lorenz. ‘Daarom duurt het traject drie jaar.’ 

Enthousiasme
Het inwerktraject van de Rijksuniversiteit Groningen is opgenomen in het landelijke 
BSL-programma. Alle universitaire lerarenopleidingen werken mee aan de invoering 
ervan. Elke universitaire lerarenopleiding krijgt 200.000 euro per jaar om onder andere 
de scholen in hun eigen regio te werven en te begeleiden. De scholen zelf zorgen voor 
ondersteuning en coaching van de beginnende docenten en krijgen per deelnemende 
leraar 2000 euro subsidie. Bovendien werken de lerarenopleidingen en de scholen mee 
aan het verdere onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar de effectiviteit van 
het inwerktraject. Ook de lerarenopleidingen van de hogescholen kunnen meedoen 
door zich aan te sluiten bij een universitaire lerarenopleiding in het BSL-programma.

‘De eerste groep scholen is eind 2014 gestart met het BSL-programma’, vertelt Jeroen 
Koff ijberg. ‘Veel scholen besteden zelf al aandacht aan de begeleiding van starters, maar 
dit is een wetenschappelijk bewezen methode waarvoor veel enthousiasme bestaat.  
We streefden ernaar om in dit eerste jaar tien procent van alle 650 middelbare scholen 
te bereiken, maar nu al hebben zich 106 scholen aangemeld. In de komende twee jaar 
volgen nog twee rondes en we hopen dat uiteindelijk tachtig procent van de scholen  
meedoet. Tot nu toe overtreffen de inschrijvingen de verwachtingen. We zijn erg 
benieuwd naar het verloop en de effecten van dit begeleidingstraject.’ •
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