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AANLEIDING 

50 % van de starters is ontevreden over de begeleiding *1 

 

‘Normale’ ontwikkeling van beginnende leraar tot expertleraar kan 
globaal 15 jaar in beslag nemen *2 
 

30% van de beginnende leraren in het voortgezet onderwijs in de 
eerste drie jaar hun eerste baan verlaten. *2 
 

Na het eerste jaar houdt tien procent van de starters het voor 
gezien en na vijf jaar is het percentage starters dat het beroep 
verlaat opgelopen tot vijfentwintig procent.*3 

*1. C. van Reus & S. Elfering (2014). Een goed begin is het halve werk. Arbeidsmarkt Platform 
*2  M. Helms, van de Grift e.a..  Een kader voor de ontwikkeling van school-specifieke inductiearrangementen 
*3  Van Kregten & Moerkamp (2014-2015) 



AAN DE SLAG 

Schrijven van het projectplan 
 
Aanvraag gehonoreerd 
 
Literatuurstudie 



BEREN IN DE BOOM 

Noteer welke vragen jullie hebben 
m.b.t. dit onderwerp 



MINDMAP 

1. Curriculum en nascholing zijn gericht  
       op de 3 beroepstaken 
      (er is onderzocht welke onderdelen 
       v/h curriculum aangepast moeten  
       worden) 
 

2.  Er is een doorlopende leerlijn 
     student-basisbekwaam 
 

3. Er is een systeem ontwikkeld 
waarmee ervaringen structureel 
worden teruggekoppeld aan 
belanghebbenden 

4. Begeleiding richt zich naast kennis en vaardigheden op het moreel (be)oordelen en  
    kritisch denken 
 

5. Personeel van de basisschool is op de hoogte van de kennisbases van de PA 
 



DOORLOPENDE LEERLIJN 
START-BASISBEKWAAM 



BEER 

Er is een doorlopende leerlijn van student naar leerkracht -
basisbekwaam. 
 
(We gebruiken het ICALT-Instrument) 
 
 

Wat is basis-bekwaam? 



BEGELEIDINGSSTRUCTUUR 



TERUGKOPPELING 



BEER 

Er is een systeem van terugkoppeling naar 
belanghebbenden. 
 
 

Wat koppel je terug en aan wie? 



MOREEL (BE)OORDELEN EN 
KRITISCH DENKEN 



BEER 

Wat versta je onder moreel 
(be)oordelen en kritisch denken? 



KENNISBASES 



BEER 

Moet de koffer van de zittende leerkracht dezelfde 
inhoud hebben als 
die van de startende leerkracht? 

Kennisbases 



DE BEGELEIDINGSSTRUCTUUR 

In het komend schooljaar gaan wij 50 starters 
begeleiden. 
Het aanbod bestaat uit: 
 
• Startbijeenkomst 
• Drie sessies beeldcoaching 
• Lesobservatie op basis van ICALT 
• Twee coachingsgesprekken 
• Begeleiding van de mentor 
• 5* intervisie met andere starters 
• 5 themabijeenkomsten 



TERUG NAAR DE BOOM 

Welke vragen zijn nog niet beantwoord? 

Feedback 
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