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Vraag 

Welke bijdrage kan intervisie leveren aan het succes van een inductietraject voor 

startende leraren (en hoe kan die dan het beste vorm krijgen)? 

 

Kort antwoord 

Om startende leraren te ondersteunen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling 

als leraar en voortijdig vertrek tegen te gaan bieden steeds meer scholen 

inductieprogramma’s aan. Intervisie is daarbij een van de mogelijke werkvormen. 

Onderzoek naar de effectiviteit van intervisie in dit kader is schaars. Onderzoek naar 

werkzame elementen in verschillende vormen van professionalisering voor leraren biedt 

aanknopingspunten voor het effectief inzetten van intervisie als onderdeel van een 

inductietraject. Deze betreffen de rol van de deelnemers en van de begeleider, inhoud en 

werkwijze, en de inbedding in de schoolcontext. 

Toelichting antwoord 

Introductie 

Deze vraag naar de effectiviteit van intervisie als deel van een inductietraject voor 

startende leraren is afkomstig van een groep schoolbesturen die gezamenlijk werken aan 

het ontwikkelen van een gedegen begeleidingstraject voor startende leraren. Begeleiders 

van startende leraren op de scholen binnen dit bestuur bereiden zich gezamenlijk op hun 

taak voor in een ontwerpatelier. Ook kunnen zij een training in coachingsvaardigheden 

volgen. De scholen worden ondersteund bij het ontwikkelen van een activiteitenplan dat 

is afgestemd op hun specifieke situatie. Voor de starters is een map ontwikkeld die hen 

kan ondersteunen in de eerste fase van hun loopbaan. Een van de onderdelen van het 



 
 
 

 
 

beoogde scholingsaanbod voor de starters betreft intervisie. Men wil graag weten of 

intervisie een effectieve methode is om leraren te ondersteunen en welke kenmerken van 

de werkwijze en de context bepalend zijn voor de effectiviteit. We beantwoorden deze 

vraag in een aantal stappen: Waar lopen startende leraren tegen aan en wat zijn de 

functies van een inductietraject. Vervolgens bespreken we wat bekend is over de 

effectiviteit van inductietrajecten en wat werkzame elementen zijn in die trajecten. 

Daarna gaan we na wat bekend is over de effecten van intervisie als interventie om 

leraren te ondersteunen in hun loopbaan. Ten slotte gaan we na wat we daaruit kunnen 

afleiden over de effectiviteit van intervisie als onderdeel van een inductietraject. 

Knelpunten voor startende leraren 

Om startende leraren te ondersteunen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling 

als leraar en voortijdig vertrek tegen te gaan bieden steeds meer scholen 

inductieprogramma’s aan. Om een goed inductietraject te ontwikkelen is het belangrijk 

uiteen te rafelen waar startende leraren tegen aan lopen in de eerste fase van hun 

loopbaan. Van Eck, et al (2009) geven hiervan de volgende analyse. Een belangrijk vaak 

voorkomend knelpunt betreft de introductie van de startende leraar in de organisatie; dat 

gebeurt vaak onvoldoende. De startende leraar wordt niet ingewijd in de werkomgeving 

(hoe gaat het, wie moet ik hebben voor wat, waar liggen zaken, e.d.) en moet allerlei 

praktische zaken zelf uitzoeken of door schade en schande ervaren. Ook de 

kennismaking met de collega’s, het eigen team, leidinggevenden en andere relevante 

functionarissen, sociale integratie, krijgt weinig aandacht. Starters zijn daardoor vaak erg 

geïsoleerd, kunnen lastig even iemand aanschieten en dat maakt dat zij minder 

gemakkelijk ‘ingroeien’ in hun functie. Dit wordt versterkt doordat veel docenten in 

deeltijd werken en er weinig tijd en ruimte voor docenten is om elkaar overdag te 

treffen. Verder ervaren starters nogal eens dat zij weinig ruimte krijgen om hun ideeën in 

te brengen. Zittende docenten kunnen vaak weinig waardering opbrengen voor 

vernieuwende ideeën, waardoor de startende leraar niet het gevoel ontwikkelt serieus te 

worden genomen als onderdeel van een professionele gemeenschap. Dit wordt versterkt 

wanneer nieuwkomers worden ‘ontzien’ en niet betrokken bij schoolbrede, 

lesoverstijgende taken, overigens om begrijpelijke redenen, namelijk om overbelasting te 

voorkomen. 

En dan het werk in de klas. Starters ervaren dat wat ze geleerd hebben in hun opleiding 

niet zo maar is toe te passen in hun werk. Ze moeten zich voegen in de werkwijze die op 

de school wordt gehanteerd. Soms hebben ze ook problemen met orde houden en vinden 

ze het moeilijk ordeproblemen aan de orde te stellen, en ervaringen en oplossingen met 

collega’s uit te wisselen. 

Daarnaast spelen er knelpunten die betrekking hebben op het werk rondom het primaire 

proces. Zo kosten de voorbereiding en de uitvoering van taken als de ontwikkeling van 

lesmaterialen, de begeleiding van leerlingen, het administreren van de leerlingresultaten 

en contacten met ouders veel tijd en energie. 

Drie belangrijke clusters van knelpunten hebben betrekking op het gevoerde HRM-beleid. 

Allereerst zijn er knelpunten op het vlak van ontwikkeling en professionalisering. Zo is de 

begeleiding onvoldoende professioneel, ontbreekt begeleiding in het geheel, is deze qua 

periode te kort, is er onvoldoende tijd voor ingeroosterd, of is er pas sprake van 

begeleiding als er problemen zijn. Verder blijken begeleiders vaak los van elkaar te 

opereren en in teams is er niet altijd de bereidheid om starters te ondersteunen. 

Overigens ligt een deel van het probleem ook bij de starters zelf; zij vragen lang niet 

altijd ondersteuning aan collega’s omdat ze hen niet extra willen belasten. 



 
 
 

 
 

Ten tweede ontbreken loopbaanperspectieven. Met startende leraren wordt onvoldoende 

gesproken over hun loopbaanmogelijkheden binnen de onderwijsinstelling, waar liggen 

hun interesses, welke taken kunnen zij op zich nemen, naar welke functies kunnen zij op 

termijn doorstromen en welke aanvullende scholing en ondersteuning is daarvoor nodig? 

Wanneer starters geen vaste aanstelling in het vooruitzicht wordt gesteld, missen zij een 

loopbaanperspectief, dat is demotiverend. En ten slotte zijn het de arbeidsvoorwaarden 

die demotiverend worden gevonden; de relatief lage salarissen en de werkdruk die maakt 

dat het lastig is werk en privé-leven op elkaar af te stemmen (Van Eck, Glaudé & Oud, 

2009). 

Inductietrajecten; invulling en effectiviteit 

Hoe zien inductietrajecten eruit? Wat is bekend over de effectiviteit? 

Ingersoll & Strong (2011) verrichtten een reviewstudie van onderzoek waarin leraren die 

bij hun start op school een inductietraject kregen aangeboden, werden vergeleken met 

leraren die dat niet hadden gekregen. Zij concluderen dat inductieprogramma’s en met 

name waar zij een ervaren leraar als mentor kregen, toegewezen positieve effecten 

hadden op betrokkenheid van leraren in de school, hun werk in de klas en in het 

verlengde daarvan op de leerlingprestaties. Ook bleek het aanbieden van 

inductieprogramma’s tot minder uitval van beginnende leraren te leiden (Ingersoll & 

Strong, 2011). 

Schaefer, Long and Clandinin (2012) signaleren in een reviewstudie van onderzoek naar 

de effectiviteit van inductie dat in deze onderzoeken vaak onvoldoende werd 

geëxpliciteerd hoe het onderzochte inductietraject vorm kreeg. Waar dat wel is gebeurd, 

blijkt het vooral ook in deze studie vooral om begeleiding door een mentor te gaan en 

niet om intervisie. Op basis van de studie concluderen ze dat het belangrijk is dat leraren 

vanaf hun start op school deel gaan uitmaken van de professionele cultuur van een 

school. Loopbaanbeleid en zorg voor doorgaande professionele ontwikkeling van leraren 

zijn daarvoor een belangrijke voorwaarde. 

In Nederland onderzocht Kessels (2010) de invloed van inductieprogramma’s op het 

welbevinden en de professionele ontwikkeling van beginnende docenten. Haar onderzoek 

gaat wel expliciet in op de vormgeving van de inductieprogramma’s. 

De deelnemende scholen boden inductieprogramma’s aan met verschillende vormen van 

begeleiding. In de inductieprogramma’s wordt aandacht besteed aan emotionele 

ondersteuning, praktische informatie en professionele ontwikkeling. Vaak is sprake van 

introductiebijeenkomsten, individuele begeleiding door ervaren docenten (met of zonder 

lesbezoek of video-opname), groepsbijeenkomsten (intervisie) voor beginnende docenten 

om ervaringen te delen en trainingen. Daarnaast worden soms vaardigheidstrainingen 

aangeboden en observeren de beginnende docenten lessen bij collega’s. De nadruk in de 

programma’s lag vaak op de emotionele ondersteuning en het helpen bij problemen met 

klassenmanagement. Pedagogiek en vakdidactiek komen minder aan bod. 

De wijze waarop de begeleider van beginnende docenten zijn rol invult, is belangrijk. De 

begeleiders zijn het er over eens dat hun rol vooral het stimuleren van het reflectieproces 

van beginnende docenten zou moeten zijn, vooral door het stellen van vragen. Zij gaven 

echter aan dat zij in de praktijk weliswaar beginnen met een vraag aan de docent, maar 

al snel overgaan tot het geven van hun mening en advies. Inhoudelijk lag de focus vooral 

op het handhaven van de orde in de klas. Wanneer begeleiders meer gericht zijn op het 

belang van leerlingen, op het leren van de leerlingen en op goed interpersoonlijk contact 



 
 
 

 
 

tussen leerling en leraar, is in de begeleiding sprake van meer aandacht voor 

vakdidactiek en pedagogiek. 

Inductieprogramma’s dragen bij aan het welbevinden van beginnende docenten. Ze 

dragen bij aan het zelfvertrouwen van docenten, de band met andere beginnende 

docenten, het gevoel welkom te zijn in de school en ondersteund te worden. De 

ondersteuning die de begeleider van de startende docent biedt, is daarbij het meest 

belangrijk. Kessels (2010) wijst ook op het grote belang van een ondersteunende 

schoolcultuur. De invloed van de inductieprogramma’s op de professionele ontwikkeling 

van de leraren is beperkt. 

Intervisie als vorm van professionalisering van leraren  

Uit de hiervoor besproken evaluaties van inductietrajecten komen we weinig te weten 

over de effectiviteit van intervisie als onderdeel van inductietrajecten. Wel wordt duidelijk 

dat de rol van een begeleider van startende leraren –of dat nu om een-op-een 

begeleiding gaat of om begeleiding in groepen- van belang is. De begeleider moet geen 

antwoorden geven maar vragen stellen en de startende leraren stimuleren om 

(gezamenlijk) te reflecteren op de kwesties waar zij tegen aan lopen. Ook een 

succesvoorwaarde is dat er aandacht is voor sociale integratie van starters in de 

schoolorganisatie, en dat er een cultuur ontstaat waarin leraren problemen durven in te 

brengen en met elkaar te bespreken. 

Een andere insteek om indicaties te krijgen van de effectiviteit van intervisie voor de 

professionele ontwikkeling van startende docenten vormt onderzoek naar de effectiviteit 

van verschillende werkvormen voor de professionalisering van leraren. We kunnen 

daarvoor gebruik maken van twee reviewstudies. Van Veen et al (2010) verrichtten een 

reviewstudie naar effectieve kenmerken van professionaliseringsinterventies van leraren. 

Het ging daarbij zowel om meer traditionele scholingsinterventies zoals workshops, 

conferenties en cursussen en nieuwe vormen zoals coaching en mentoring, 

(actie)onderzoek, studiegroepen en het leren in netwerken van leraren. 

Zij signaleren dat veel van die ‘nieuwe’ vormen van professionalisering nog nauwelijks 

onderzocht zijn op effectiviteit. Veel effectonderzoek heeft betrekking op de meer 

traditionele vormen. Onderzoek naar vormen van professionalisering gesitueerd op de 

werkplek, zoals coaching en mentoring, (actie)onderzoek, studiegroepen en netwerken 

van leraren blijkt vooral gericht op het beschrijven van de opzet en het proces en 

nauwelijks op de effectiviteit van deze interventies. 

Hun onderzoek laat zien dat zowel voor vormen als congressen, studiedagen en 

cursussen als voor coaching, studiegroepen, workshops op school en dergelijke, studies 

zijn te vinden die laten zien dat deze vorm van professionalsering soms effectief is en 

soms ook niet. Zij concluderen op basis van de bestudeerde onderzoek dat het bij 

effectieve docentprofessionalisering niet zo zeer gaat om de vorm, maar eerder om 

specifieke kenmerken van een interventie gaat. Een relevant kenmerk van effectieve 

scholing is dat deze van belang en bruikbaar is voor de dagelijkse praktijk van leraren. 

Het situeren van professionalisering in de lespraktijk lijkt te garanderen dat wat leraren 

leren ook relevant is voor hun werk in de klas. 

Vormen van professionalisering waar sprake is van collectieve participatie en 

samenwerking van leraren, blijken effectief te zijn. Interactie, discussie en onderlinge 

feedback blijken krachtige leermiddelen. Het gaat hierom samenwerking tussen leraren 

van dezelfde school, leerjaar of vaksectie. Een belangrijk aspect van collectiviteit is 



 
 
 

 
 

verder dat leraren zich gezamenlijk verantwoordelijk moeten voelen voor hun 

professionele ontwikkeling en sterk betrokken moeten zijn bij het bepalen van de doelen, 

inhoud, opzet en methodiek. Dit zou de effectiviteit en bruikbaarheid van 

professionaliseringsinterventies versterken (Van Veen et. al, 2010). 

Maandag et al maakten in 2017 een update van deze reviewstudie op basis van nieuw 

onderzoeksmateriaal. Net als in de studie uit 2010 blijken een focus op vakinhoud en 

vakdidactiek, actief leren door leraren, samenhang met de eigen lespraktijk en school, 

duur en collectieve deelname belangrijke succesfactoren. Net als in de eerdere studie 

benadrukken zij dat niet zozeer het type interventie van belang is maar veeleer hoe die 

concreet wordt ingevuld. Verder wijzen zij daarbij op het belang om bij het beoordelen 

van effectieve kenmerken van interventies zorgvuldig na te gaan hoe deze worden 

ingezet in relatie tot het doel van de interventie, in termen van Kennedy (2016) de 

‘theory of action’. Zij komen op basis van hun analyse van studie uit de periode 2010-

2016 tot veertien effectieve kenmerken waarbij ze steeds aangeven hoe die zich 

verhouden tot het doel dat met de interventie wordt beoogd. 

1. Eén-op-één-coaching, gebaseerd op observaties, bevordert de professionele 

ontwikkeling van leraren richting meer complexe lesvaardigheden 

2. Het helpt als teacher leaders goed worden opgeleid in het leiding geven aan docent 

ontwikkelingstrajecten; hoe ze theorie en didactische voorbeelden kunnen uitleggen 

aan leraren, en zelf als voorbeeld kunnen dienen als expert leraren. 

3. Het centraal stellen van vak inhoud en vakdidactiek in workshops en seminars, 

gecombineerd met coaching om leraren te ondersteunen bij het toepassen van nieuwe 

lesstrategieën en didactiek. 

4. Reflecteren op alleen die lesvaardigheden waar een leraar aan toe is in termen van 

de eigen ontwikkeling. 

5. Leraren zelf hun eigen lessen laten ontwerpen en veranderingen plannen, waarbij 

dus rekening wordt gehouden met de specifieke context en eigen leerbehoeften. 

6. Het leren over de eigen lespraktijk door middel van video-opnames van de eigen 

lespraktijk. 

7. Het koppelen van leraren aan experts in de school, waarbij de experts coachen en 

als voorbeeld dienen, en langzamerhand steeds meer afstand nemen. 

8. Online middelen kunnen erg ondersteunend zijn. 

9. Bediscussiëren van voor gestructureerde casussen van klassensituaties. 

10. Bestuderen van leerling werk (in relatie tot de eigen lessen). 

11. Leergemeenschapmodel (werkgroepen) met een sterke focus op discussie met 

peers. 



 
 
 

 
 

12. Een extra uur aan deelname aan professionalisering (vakdidactisch en in gesprek 

met vakgenoten) leidde tot een behoorlijke voortuitgang in het leerresultaten bij 

wiskunde. 

13. Het samen leren door leraren over wiskundevakdidactiek en het leren van hun 

leerlingen is effectiever dan als leraren dit alleen doen. Het doen van praktijkonderzoek 

inclusief conferentie-bezoek en –presentatie is eveneens geassocieerd met betere 

leerlingprestaties. 

14. Het aanbieden van leerkeuzes aan leraren geeft hen meer de mogelijkheid aan te 

sluiten bij wat nuttig is voor hun eigen ontwikkeling (Maandag et al, 2017). 

 

Conclusie 

Hoewel er geen onderzoek dat de effectiviteit van intervisie als onderdeel van een 

inductietraject voor startende leraren vaststelt, biedt onderzoek naar verwante vormen 

van professionalisering aanknopingspunten voor het beantwoorden van de vraag: Welke 

bijdrage kan intervisie leveren aan het succes van een inductietraject voor startende 

leraren? We kunnen eruit afleiden aan welke kenmerken intervisie zou moeten voldoen 

om een bijdrage te kunnen leveren aan de doelen van inductietrajecten. Kort gezegd 

gaat het daarbij om praktische en sociale integratie, ondersteuning bij het werk in de 

klas en het werk rondom het primaire proces, en aandacht voor loopbaanontwikkeling. 

Relevante kenmerken van succesvolle intervisie in inductietrajecten voor startende 

leraren zijn: 

 Het samen leren van en met elkaar 

 Met deskundige begeleider die expertise inbrengt en ook als coach kan fungeren 

 Die vragen stelt en de deelnemers laat nadenken en discussiëren over de 

antwoorden 

 Over door de deelnemers ingebrachte leerpunten en casussen 

 Vanuit hun dagelijks werk 

 Waarin de deelnemers betrokken zijn bij het bepalen van inhoud en methodiek 

 In een veilige cultuur waarin deelnemers hun problemen durven inbrengen 

 Waarin zij worden gestimuleerd ideeën uit te proberen en hun ervaringen terug te 

koppelen 

 Binnen een professionele cultuur waarin starters en zittende leraren zich 

gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor hun professionele ontwikkeling. 
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