HANDREIKING VOOR DE BEGELEIDING
VAN STARTENDE LERAREN
Wat moet je doen als startende leraar als leerlingen met vliegtuigjes gooien? Zomaar een
vraag van een starter, gesteld in de eerste weken van zijn/haar werk op school en aan de
orde gesteld op een bijeenkomst rond de begeleiding van startende leraren.
Hoewel de meeste startende leraren bevoegd zijn om les te geven, is de beginperiode
moeilijk. Er komt heel veel tegelijk op de startende leraar af: omgaan met leerlingen, een vak
geven met alle eisen die daarbij gesteld worden, omgaan met je collega’s, wennen aan de
schoolcultuur…., het lijstje is onuitputtelijk. De meeste scholen zorgen daarom voor
begeleiding van startende leraren, vooral in het eerste jaar van hun aanstelling.
Zo langzamerhand wordt uit onderzoek steeds meer duidelijk dat die beginperiode met een
passende begeleiding langer dan een jaar zou moeten zijn. Een termijn van drie jaar voor de
begeleiding van startende leraren is voor het Ministerie van OCW richtinggevend bij het
verder verbeteren van begeleidingsprogramma’s.
Deze handreiking, geschreven door een aantal coaches/begeleiders 1 van startende leraren
uit het Amsterdams voortgezet onderwijs, past bij deze nieuwe aanpak 2.

1

In dit stuk worden de begeleiders van startende leraren ‘coaches/begeleiders’ genoemd omdat
terminologie en werkwijze verschillen in de deelnemende scholen.

2

Deelnemers aan de groep waren afkomstig van de volgende scholen: Bredero Mavo, De nieuwe
Havo, Calandlyceum, Cartesius Lyceum, IJburg College, Ignatius Gymnasium, Metis Montessori
Lyceum, Openbare Schoolgemeenschap Bijlmer.
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INLEIDING
Dit document is het product van de groep coaches/begeleiders van het TMDT netwerk.
‘TMDT’ staat voor ‘Terug met dat tekort!’ en is een project in het kader van een landelijke
regeling rond regio’s waarin voor een aantal vakken in de komende jaren een lerarentekort
valt te verwachten. Binnen TMDT is het voorkomen van de uitval van startende leraren 3 een
van de deelprojecten.
Om aan deze doelstelling te werken is een groep begeleiders/coaches van startende leraren
van verschillende Amsterdamse scholen bijeengebracht om kennis te delen en gebruik te
maken van elkaars ervaringen, vaardigheden, methodes om zo tot een handreiking te komen
voor Amsterdamse scholen.
Deelnemers aan deze groep waren coaches/begeleiders van een aantal Amsterdamse VO
scholen en daarnaast de projectleiders van TMDT en van Junior Leraar. Van het derde
project dat zich in de regio bezighoudt met de problematiek van de startende leraren, ‘Frisse
start’, schoven eveneens regelmatig de projectleiders aan.
Deze handreiking is bedoeld om zo concreet mogelijk aanwijzingen te geven die kunnen
bijdragen aan het schrijven en implementeren van driejarige programma’s rond de
begeleiding van startende leraren.
Achter dit document ligt veel praktijkervaring, die afkomstig is uit verschillende contexten.
Het is dan ook niet de bedoeling geweest om een blauwdruk te schrijven die voor alle
Amsterdamse scholen precies zou moeten gelden, maar wel om over de essentiële zaken in
de begeleiding van startende leraren verstandige aanwijzingen te geven. Daarnaast is deze
handreiking gevoed door uitkomsten van onderzoek naar de uitval van startende leraren in
de eerste vijf jaar van de beroepsuitoefening en door onderzoek naar
begeleidingsprogramma’s 4.
Eerder in deze inleiding werd al genoemd dat de deelnemende scholen op dit moment
allemaal programma’s bieden voor het eerste jaar van de startende leraren. Er is echter nog
een aanzienlijk verschil tussen wat nu gebruikelijk is op veel scholen en de gewenste
driejarige programma’s. Dit vraagt nog om het nodige denk- en rekenwerk. Dat geldt zeker
ook voor de implementatie, die in dit stuk verder niet aan de orde komt.
We hopen dat dit document, in combinatie met allerlei andere stukken die voorhanden zijn,
als één van de bouwstenen kan fungeren voor het schrijven van driejarige programma’s voor
de begeleiding van startende leraren.

3

Een startende leraar is een leraar met een diploma/bevoegdheid voor het vak waarin hij lesgeeft,
maar die nog geen/weinig ervaring heeft met het beroep in de praktijk.

4

Zie hiervoor bijvoorbeeld ‘Kennisbasis voor startende leraren in Amsterdam - groeidocument’; versie
september 2015.
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HUIDIGE STAND VAN ZAKEN
Om een beeld te krijgen van de huidige stand van zaken ten aanzien van
begeleidingsprogramma’s voor startende leraren op de VO scholen in Amsterdam is een
interviewronde gehouden langs elf Amsterdamse scholen. Er werden gesprekken gevoerd
met begeleiders/coaches en directeuren.
Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van de uitkomsten van deze gesprekken:
Het aantal startende leraren varieert enorm: van een enkeling tot enkele tientallen. Dat
heeft te maken met schoolgrootte, maar ook met andere redenen: beginnende scholen
groeien vaak snel en hebben dan veel nieuwe leraren nodig.
Op één school na organiseren alle scholen bijeenkomsten voor de startende leraren.
Het aantal bijeenkomsten per jaar loopt sterk uiteen: van één tot wel tien. Op scholen
die deel uitmaken van een koepel worden naast bijeenkomsten in de eigen school
soms ook nog bovenschoolse bijeenkomsten georganiseerd.
Voor de bijeenkomsten maken scholen vaak zelf materiaal. Op een aantal scholen is
een map/klapper/bundel aanwezig met teksten die helpen om leraren wegwijs te
maken op school.
De inhoud van de bijeenkomsten bestaat veelal uit een mix van thema’s (alle scholen)
en intervisie (acht scholen). Er is een flinke variatie tussen aanbodgestuurd werken
met ruimte voor eigen inbreng en geheel vraaggestuurd werken.
Naast het programma van bijeenkomsten bestaat de begeleiding op vrijwel alle
scholen uit individuele coaching.
Lesbezoek maakt op alle scholen deel uit van de begeleiding. Meestal zijn het de
coaches/begeleiders die de lessen bezoeken, maar in een aantal gevallen ook iemand
anders, zoals een sectielid dat geen formele rol als coach/begeleider heeft. Veel
scholen beschikken over een eigen kijkwijzer voor dit lesbezoek.
De meest genoemde problemen voor startende leraren zijn:
o klassenmanagement
o omgaan met de specifieke leerlingenpopulatie
o werkdruk
o overzicht krijgen op de schoolorganisatie
De begeleiding duurt op alle scholen één jaar. Verlenging van het coachingstraject
wordt op een aantal scholen als mogelijkheid aangeboden.
De begeleiding wordt op veel scholen deels geëvalueerd en dan met name de
gezamenlijke bijeenkomsten.
De deskundigheid van de begeleiders varieert: veel hebben cursussen gevolgd in
coachingsvaardigheden; een aantal heeft een meer uitvoerige scholing gedaan.
De trajecten rond beoordeling en begeleiding zijn op alle scholen gescheiden, zij het
wel in verschillende mate.
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HANDREIKING VOOR COACHES EN DIRECTIE
Hierna volgt de feitelijke handreiking, die bestaat uit vijf delen:
1.
2.
3.
4.
5.

Afspraken rond de inzet van startende leraren
Structuur van de begeleiding
Inrichting begeleiding
Deskundigheid begeleider
Afspraken rond de beoordeling

In ieder deel wordt aangegeven wat naar het idee van de werkgroep wenselijk is. Een deel
van deze wensen is op een aantal scholen al gerealiseerd - soms helemaal, soms in aanleg.
Ter inspiratie is een aantal voorbeelden in deze handreiking opgenomen, met toestemming
van de betrokken scholen.

1. AFSPRAKEN RONDOM DE INZET VAN STARTENDE LERAREN
Om startende leraren ruimte te geven voor hun professionele ontwikkeling en voor het zich
eigen maken van de schoolcultuur is het wenselijk dat de school duidelijke afspraken maakt
over de inzet van de startende leraar. De werkgroep constateert dat nog niet alle scholen
zich houden aan de Cao afspraken en dat er vaak geen duidelijk beleid is rondom de inzet
van startende leraren.
Volgens de Cao krijgt de startende leraar in het eerste jaar 20% lesreductie. In het tweede
jaar is dit 10 %. De vrijkomende tijd kan de leraar gebruiken voor deelname aan het
begeleidingsprogramma (bijeenkomsten, coachingsgesprekken) en als extra tijd om lessen
voor te bereiden, correctie et cetera.
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Het is wenselijk dat de directie afspraken maakt rond de volgende zaken:
•

•

•

Mentoraat
Mentorschap is in het eerste jaar in principe niet aan de orde. In voorkomende gevallen
kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld vanwege de omvang van de school of
vanwege een praktijk waarin alle leraren tevens mentor zijn. Indien een startende leraar
toch mentor is in het eerste jaar, dient de school te voorzien in:
o deskundigheidsbevordering door middel van een mentortraining
o goede begeleiding van de nieuwe mentor
o co-mentorschap (koppeling met ervaren mentor)
Toewijzing van klassen
De school dient zorgvuldig af te wegen welke klassen aan de startende leraar
toegewezen worden. Het is van belang dat de startende leraar in staat is in zijn klas
successen te behalen.
Overige aanbevelingen
De leraar wordt met betrekking tot niet-lesgevende taken vooral ingezet op kwaliteiten en
ontwikkelingsmogelijkheden. Dat betekent dat hij daar wordt ingezet waar hij zich
competent voelt of sterke affiniteit mee heeft. Indien dit niet geldt voor de betreffende
taak, dan wordt in overleg gekeken of de taak bijdraagt aan de ontwikkeling van de
startende leraar. Te denken valt hierbij aan zorgvuldige afweging voor deelname aan
bijvoorbeeld werkgroepen, surveilleren, vast lokaal, invallen.

2. STRUCTUUR VAN DE BEGELEIDING
De school heeft de verplichting om de startende leraar te begeleiden zodat hij de
ontwikkeling die is ingezet tijdens de opleiding (of op een vorige school) kan vervolgen. Voor
zowel de startende leraar als voor de school waar hij werkt, is het van belang dat de
structuur van de begeleiding helder en concreet geformuleerd is. Bij aanname van de nieuwe
leraar wordt duidelijk gecommuniceerd hoe de begeleiding ingevuld wordt.
De werkgroep stelt de volgende punten voor:
•

•
•
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Vastgelegde structuur
De school heeft een duidelijke structuur voor de begeleiding. Deze is terug te zien in een
begeleidingsplan waarin de verschillende taken en rollen voor de begeleiders genoemd
worden. Te denken valt aan een vakbegeleider, een coach en eventueel een ‘maatje’
voor de dagelijkse praktische zaken. Daarnaast wordt in dit plan de duur en de frequentie
van de begeleiding per jaar aangegeven.
Het begeleidingstraject duurt drie jaar. De school maakt afspraken over de intensiteit en
facilitering hiervan.
In het begeleidingsplan moet duidelijk worden geformuleerd wat er verwacht wordt van
de ontwikkeling van de leraar en over welke competenties de leraar dient te beschikken
na drie jaar.

Suggesties voor facilitering:
•
•

De school geeft aan welke hoeveelheid uren aan de starters en begeleiders wordt
toegekend.
Suggestie voor intensiteit van begeleiding is 40 uur in jaar 1, 20 uur in jaar 2 en 10 uur in
het derde jaar. Het gaat hierbij om de begeleidingstijd van de starters.

Voorbeelden van een dergelijke structuur zijn te vinden in het overzicht ‘Begeleiden en
beoordelen van nieuwe docenten op het Metis Montessori Lyceum 2014-2015’ (onderdeel
van het document ‘Personeelsbeleid op het Metis Montessori Lyceum 2014-2015’) en in
‘Begeleiding nieuwbenoemden 2015-2016’ van het IJburg College.

3. INRICHTING BEGELEIDING
NB: De inrichting van het hieronder beschreven kader betreft
met name het eerste jaar van de startende leraar. De inhoud
van de begeleiding in het tweede en derde jaar dienen nader
uitgewerkt te worden.

A. INDIVIDUELE BEGELEIDING
Elke startende leraar heeft een ander startniveau. Dit
startniveau, ofwel de beginsituatie, is de basis voor verdere
begeleiding en wordt in een kennismakingsgesprek vastgelegd.
Als startpunt kan een vorig functionerings- of
beoordelingsgesprek gebruikt worden of ontwikkelpunten die
zijn vastgelegd in een portfolio.
De individuele begeleiding kan als volgt worden vormgegeven:
1. Kennismakingsgesprek
2. Lesobservaties en nabespreking hiervan (hulpmiddelen en
instrumenten hierbij zijn bijvoorbeeld beeldcoaching,
kijkwijzers, ICALT)
3. Ontwikkelingsgesprekken (bijvoorbeeld aan de hand van
dialoogkaarten, zie www.hva.nl/juniorleraar)
4. Gezamenlijk voorbereiden van lessen
5. Feedback geven op lesplanformulieren

Kijkwijzers zijn verschillend in vorm en inhoud: van heel gedetailleerd tot meer open. Zie de
kijkwijzers van het Calandlyceum, het Ignatius Gymnasium en Orion College West.
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B. ENCULTURATIE
Een startende leraar wordt in het eerste jaar overspoeld met informatie. Veel starters geven
dan ook aan dat dit naast het lesgeven voor werkdruk zorgt. Tegelijk zijn startende leraren
zelf ook voortdurend op zoek naar informatie. Die behoefte aan informatie is heel breed en
divers en kan gaan van praktische zaken als kennis over het kopiëren tot vragen over
onderwijsvisie of regels in de klas.
De werkgroep ziet daarom het volgende als wenselijk:
1. Er wordt een startersdag georganiseerd om de nieuwe collega’s kennis te laten maken
met de schoolcultuur.
2. Er is een al dan niet fysiek naslagwerk waarin alle voorkomende zaken staan
beschreven.
3. Er is per jaar een aantal vervolgbijeenkomsten waarin de starters ervaringen kunnen
uitwisselen.

Een voorbeeld van een fysiek naslagwerk is het ‘ABC voor nieuwe docenten’ van het
Ignatius Gymnasium.

C. PROGRAMMA GERICHT OP PROFESSIONELE ONTWIKKELING
De school biedt de mogelijkheid om ook buiten de klas te leren. In een klaslokaal is een
leraar geïsoleerd aan het werk. Het bevordert zijn inzicht en lerend vermogen als hij
regelmatig in staat gesteld wordt samen met collega’s te leren. Dat kan op de volgende
manieren:
1. Er worden elk jaar verschillende intervisiebijeenkomsten georganiseerd voor startende
leraren.
2. Er worden workshops georganiseerd waarin het aanbod afgestemd wordt op de vereiste
competenties op gebied van pedagogische en didactische vaardigheden.
3. De school biedt mogelijkheden kennis op te doen buiten de school.
4. De school biedt mogelijkheden om in een vakgroep samen te werken aan het
ontwikkelen van lessen.

Een aantal voorbeelden van de opzet van een programma gericht op professionalisering is:
Calandlyceum: ‘Leerpunten professionalisering’.
De nieuwe Havo: ‘Plan van aanpak nieuwe docenten’
Een concreet voorbeeld van een workshop is ‘Workshop klassenmanagement 2015’ van het
IJburg College.
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4. DESKUNDIGHEID BEGELEIDER
De achtergrond en opleiding van de begeleider/coach van startende leraren blijkt zeer divers
te zijn: van docent met affiniteit voor begeleiden, tot de collega die een module coachen
heeft gedaan tot opleiders met een schoolopleiders diploma of certificaat.
We zien dat opleiders er volledig voor gaan, maar soms toch de deskundigheid en/of tools
missen die van een begeleidingstraject een succes kunnen maken.
Als scholen het begeleiden serieus willen nemen, betekent dat ook dat zij moeten investeren
in scholing van hun begeleiders.
De werkgroep pleit er dan ook voor dat elke begeleider een relevante coach opleiding op
HBO+ niveau heeft gevolgd of volgt.

5. AFSPRAKEN ROND DE BEOORDELING
Voor startende leraren is het van belang dat de procedure die leidt tot beoordeling van meet
af aan helder is. Een startende leraar krijgt in principe een tijdelijk contract en heeft dan iets
minder dan een jaar de tijd om te bewijzen dat hij aan de voorwaarden voor een vast
contract voldoet. Op sommige scholen krijgt hij eventueel een extra jaar de tijd om zich
gedurende die periode zodanig te ontwikkelen dat hij voor een vast contract in aanmerking
komt.
Dat kan het eerste jaar tot een stressvolle tijd maken, waarbij de startende leraar zich
kwetsbaar voelt. Daarom verdient het aanbeveling om het beoordelingstraject vast te leggen
en aan het begin van het jaar aan de leraar te geven.
8

De werkgroep doet de volgende aanbevelingen:
•

•

•
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Iedere school dient te beschikken over een vastgelegde beoordelingsprocedure.
Deze procedure wordt uitgereikt op het moment van aanname. Onderdeel van de
procedure vormt de mogelijkheid het tijdelijk contract te verlengen wanneer de startende
docent ontwikkeling laat zien maar nog niet aan alle eisen voldoet.
Er is een vaste rolverdeling binnen de school waarbij de rollen van coach/begeleider en
beoordelaar helder en gescheiden zijn. Zo wordt de vertrouwensrelatie die noodzakelijk
is voor succesvol begeleiden niet geschaad.
Er is een lijst van criteria of competenties waaraan de startende leraar moet voldoen.
Ook is een tijdlijn uitgezet die aangeeft wanneer hij daaraan moet voldoen. Niet elke
leraar ontwikkelt zich in hetzelfde tempo, maar er mag wel een tijdpad afgesproken
worden. Als we uitgaan van een driejarig starterstraject moet voor alle betrokkenen
helder zijn wat de stappen in het eerste jaar en de daarop volgende jaren zijn.

TERUG

BIJLAGE 1

CALANDLYCEUM - KIJKWIJZER EN BIJLAGE

TERUG

KIJKWIJZER Calandlyceum + bijlage
Datum:

Doel van deze les:

Docent:
Vak:
Klas:
Lokaal:
Aandachtspunten voor observatie:
Tijd:
Observant:

Tijd

B
E
G
I
N

M
I
D
D
E
N

Werkvorm

Wat ik zag

CRA

Wat ik dacht of voelde

TERUG

Tijd

M
I
D
D
E
N

A
F
S
L
U
I
T
I
N
G

Werkvorm

Wat ik zag

CRA

Wat ik dacht

TERUG

BIJLAGE BIJ KIJKWIJZER

Begin van de les:
- start (bijv. contact maken, orde in lokaal aanbrengen)
- oriëntatie (bijv. doel, inhoud, structuur van de les aangeven)
Afsluiting van de les:
Bijv. samenvatting van de les, reflectie, vooruitblik naar de volgende les, aanpak van huiswerk etc.
Werkvorm:
K
Klassikaal
I
Individueel
S
Samenwerken
Subniveaus:
- uitleg
- activerend
- frontale interactie
- onderwijsleergesprek

UITLEG
bijv. door

KLASSENMANAGEMENT
bijv. door

- op afstand te prijzen en van
dichtbij te corrigeren
- leerlingen te stimuleren om elkaar
uitleg te geven

- positief op antwoorden te reageren
- duidelijk te maken dat je er voor de
leerlingen bent, bijv. door open te
staan voor vragen en opmerkingen

- de lln. in wisselende samenstelling
te laten samenwerken
- regelmatig de tijd te nemen om de
voortgang van het werk van de lln. te
bespreken

COMPETENTIE

- gewenst gedrag met de leerlingen
af te spreken i.p.v. straf
- aandacht te hebben voor verschillende leerstijlen en intelligenties

- de leerling zich zijn denkstappen
bewust te laten worden
- na vragen denkpauzes in te lassen
om álle lln. de gelegenheid te geven
om tot een antwoord te komen

- lln. uit te nodigen om vragen te
stellen en ze te leren hulp te vragen
- werkvormen te gebruiken die
aanzetten tot actief leren

- leerlingen te stimuleren om van
elkaar te leren
- leerlingen een deel van de les laten
invullen wat inhoud en werkvormen
betreft

- lln. zélf keuzes te laten maken
- een structuur aan te bieden waarbinnen lln. zelfstandig kunnen
werken

- afspraken te maken over les- en
tijdsplanning
- taken en opdrachten zodanig te
geven dat lln. er zelfstandig mee aan
de slag kunnen

RELATIE

INTERACTIE
bijv. door

AUTONOMIE

Basisbehoeften/Motivatie:
C
Competentie
: het versterken van het geloof en plezier van de leerlingen in eigen kunnen.
R
Relatie
: het versterken van het gevoel dat anderen hen waarderen en met hen om willen gaan.
A
Autonomie
: het versterken van het gevoel bij de leerlingen dat ze iets kunnen ondernemen,
zonder dat anderen hen daarbij hoeven te helpen.
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CALANDLYCEUM - LEERPUNTEN PROFESSIONALISERING
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Calandlyceum Leerpunten professionalisering

0.

1.

2.

3.

4.

5.

MOGELIJKE LEERPUNTEN
PROFESSIONALISERING
IDENTITEIT ALS LERAAR
- Kernkwaliteiten
- Zelfreflectie
- Pop/pap
KLASSENMANAGEMENT
- Lessen in Orde
- Systemen van straffen en belonen
- Motiveren: Autonomie
- Directe Instructie
PEDAGOGISCH HANDELEN
- Groepsdynamiek
- Dramadriehoek
- Motiveren: Relatie (van controle naar
contact)
- Afwisselen werkvormen
- Voorspelbaarheid, duidelijkheid,
consequent zijn
- Reflectie-instrumenten:
GROW/LSD/PREI
DIDACTISCH HANDELEN
- Ontwerpen les
- Volledig leerproces (PDCA)
- Activerende werkvormen
- Taalgericht vakonderwijs
- Context aanbieden: 5x ‘echt’
- Motiveren: Competentie
- RTTI/Bloom
- Differentiëren
- Feedback geven
VAKKENNIS
- Leerlijn
- Kennis
- Vaardigheden
- Motiveren: beroepshouding
PROFESSIONEEL HANDELEN
- Conceptualisering
- Doelmatig werken (GROW, PDCA)
- Evidence-based lesgeven
- Enquêtes leraargedrag (o.a. Leary,
Kwaliteitscholen.nl)

INSTRUMENTEN/ACTIVITEITEN

-

Intervisiebijeenkomst; coaching
Coaching; video-interactiebegeleiding
Coaching; ontwikkeldocument

-

Startbijeenkomst 2
Startbijeenkomst 2
Intervisiebijeenkomst II
Coaching

-

Startbijeenkomst 1
Intervisiebijeenkomst
Intervisiebijeenkomst II

-

Coaching
Coaching

-

Intervisiebijeenkomst

-

Coaching
Coaching
Workshop Activerende didactiek
Workshop TVO
Workshop Wat werkt in de klas
Intervisiebijeenkomst II
Coaching
Coaching
Coaching

-

Sectie/Studie

-

Startbijeenkomst; coaching
Coaching; intervisie
Workshop Wat werkt in de klas
Coaching

Bovenstaande naast de aandachtspunten die te vinden zijn in het document ‘Criteria voor de
beoordelingsprocedure van tijdelijk benoemde docenten aan het Calandlyceum te Amsterdam’.

Startbijeenkomst 1
Startbijeenkomst 2
Intervisie I
Workshop I
Intervisie II
Workshop II
Intervisie III
Workshop III

Leerlingenpopulatie; beoordeling en begeleiding; groepsdynamiek
Lessen in Orde; straffen en belonen
Kernkwaliteiten; casuïstiek
Activerende didactiek
Adaptief onderwijs; casuïstiek
Marzano: ‘Wat werkt in de klas?’
Dramadriehoek; casuïstiek
Taalgericht vakonderwijs

TERUG

BIJLAGE 3

DE NIEUWE HAVO - PLAN VAN AANPAK NIEUWE DOCENTEN
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Bredero havo, De nieuwe havo
Plan van aanpak: Begeleiding nieuwe docenten

Doel van de begeleiding

Het doel van de begeleiding is om alle nieuwe docenten wegwijs te maken in de school,
hem of haar te ondersteunen in de weg naar een vakbekwaam docentschap en om een
bijdrage te leveren aan het verbeteringsproces dat van de school een excellente school
maken, passend bij het traject leerKRACHT.
In het kader van dat verbeteringsproces, wordt de bestaande begeleiding uitgebreid met
de in leerKRACHT ontwikkelde materialen.

Voorwaarden voor de begeleiding

a. Inbedding in het schoolbeleid
Het opzetten en uitvoeren van de begeleiding van nieuwe docenten moet een investering
zijn van de school in nieuwe onderwijsgevenden. De begeleiding dient daarom onderdeel
te zijn van (verstandig) personeelsbeleid en daarmee van het schoolbeleid.

b. Planmatige opzet
Voor een succesvolle begeleiding is het noodzakelijk een begeleidingstraject op te zetten
dat door alle betrokkenen gekend wordt.

c. Scheiding van begeleiding en beoordeling
De begeleider van de nieuwe docent speelt geen rol bij de beoordeling van die docent.
Hij/zij levert dan ook geen (al of niet vertrouwelijke) informatie voor de beoordeling en is
niet betrokken bij een voortgangs- of een beoordelingsgesprek.

d. Begeleiding versus zelfstandigheid
De begeleiding van de nieuwe docent laat onverlet, dat hij/zij zelfstandig functioneert en
daarvoor zelf de verantwoordelijkheid draagt. De eigen inbreng van de nieuwe docent
staat centraal.

0
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Opzet van de begeleiding

Bijeenkomsten van nieuwe docenten (opgenomen in de jaaragenda):

De eerste bijeenkomst (vrijdag voor start schooljaar)
*introductie van de school (algemeen)
*kennismaken met schoolleiding, teamleiding en collega´s
*informatie over:
-de begeleiding
-de beoordeling
-het les geven.

De tweede bijeenkomst (medio september):
*uitwisselen van de eerste ervaringen met het lesgeven
*over de orde in de klas (m.n. startende en onbevoegde collega’s)
*informatie over de gang van zaken bij:
-(rapport)cijfers geven
-rapportvergaderingen
-ouderavonden.
Afspraken:
-tenminste een les bij te wonen door de begeleider
-tenminste twee lessen bijwonen van een vakcollega
-les(sen) van (eveneens) nieuwe docent(en) bij te wonen.
Er wordt gebruik gemaakt van het observatieformulier van leerKRACHT (zie bijlage 1)

Voorbereiding lesbezoek in het kader van de beoordeling van de nieuwe docent:
-lesbezoek lid van de schoolleiding
-lesbezoek lid van de (vak)sectie
-voortgangsgesprekken.

1
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De derde bijeenkomst (begin november):
Evaluatie:
*lesbezoeken begeleider
*lesbezoeken nieuwe docenten
*lesbezoek vakdocent
*lesbezoek lid van de schoolleiding.
Centraal staan :
1. Het observatieformulier en het geven/ontvangen van (positieve) feedback.
2. De leerpunten die de nieuwe docent zelf benoemt t.a.v. het eigen gedrag, de
leerlingen en het team.
3. De inbreng van de nieuwe docent die met een frisse blik de school inkomt.
Afspraken:
-voortzetten lesobservaties
-lesbezoeken bij docenten buiten de eigen vaksectie.

De vierde bijeenkomst (januari):
*terugblikken op de diverse lesbezoeken
*feedback geven/ontvangen (m.b.v. observatieformulier)
Afspraken :
Uitbreiding lesbezoeken naar meerdere sectiegenoten met aandacht voor
differentiatie en taalbeleid.
Bespreking van de beoordeling :
-voorbereiding van voortgangsgesprekken met de schoolleiding.
-voorbereiding van de beoordelingsgesprekken
-aandacht voor de correcte beoordelingsprocedure.

2
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De vijfde bijeenkomst (maart-april):
*Herhaling van wat in de vierde bijeenkomst is gebeurd.
*Speciale aandacht voor wat de nieuwe docenten hebben geleerd van elkaar
*Informatie over de gang van zaken op het einde van het schooljaar.

De zesde bijeenkomst (voor de Zomervakantie):
*Terugblik op het schooljaar.
*Evaluatie van LEERKRACHT met de nadruk op:
-variatie in werkvormen
-differentiatie
-taalbeleid.

Individuele begeleiding

Als coördinator voor de begeleiding van nieuwe docenten zie ik, naast de begeleiding van
nieuwe docenten als groep, toe op de individuele begeleiding.
De aard van die begeleiding is afhankelijk van de ervaringen van de nieuwe docent
(onbevoegde/startende of ervaren docenten) en zijn/haar behoeftes. Eventueel gaat het
initiatief daarbij uit van de begeleider. Zo mogelijk en zo nodig vindt de individuele
begeleiding wekelijks plaats. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een rapportageformulier
(zie bijlage 2).

Rol van de vaksectie

Elke vaksectie kiest een begeleider voor de nieuwe docent. Hij/zij geeft informatie over
de werkwijze van de sectie en staat de nieuwe collega met raad en daad bij.
De begeleider of (en bij voorkeur) een ander lid van de sectie legt een tweetal
lesbezoeken af in de periode november-maart, gevolgd door een gesprek met de nieuwe
collega. Vervolgens formuleert hij/zij een advies aan de schoolleiding om de nieuwe
docent wel of niet te benoemen.

3
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Rol van de schoolleiding

De schoolleiding draagt zorg voor de beoordelingsprocedure.
Een lid van de schoolleiding legt drie lesbezoeken af bij de nieuwe docent die resulteren
in een observatieverslag en een evaluatiegesprek :
-Het eerste lesbezoek (medio november/december) leidt tot een
voortgangsgesprek.
-De twee volgende lesbezoeken (januari-april) resulteren in
beoordelingsgesprekken.
Vóór 1 mei wordt in een afsluitend gesprek duidelijk of de nieuwe collega benoembaar is.

N.B.:
Bij afspraken voor lesbezoeken geeft de nieuwe docent zelf aan welke lessen door een lid
van de schoolleiding kunnen worden bijgewoond.
De nieuwe docent dient de inhoud van de observatieverslagen en de gevoerde
gesprekken te accorderen.

Kanttekeningen bij de begeleidingsprocedure

Een goede begeleiding van nieuwe collega’s kan worden bemoeilijkt door:
-onvoldoende faciliteiten (lve’s) voor de begeleider
-geen vast overlegmoment van begeleider-nieuwe docent
-lesuitval door bijeenkomsten nieuwe docenten/lesbezoeken
-onvoldoende begeleiding binnen een vaksectie door tijdgebrek
-wachttijd voor toegang tot het netwerk

Een goede begeleiding van nieuwe docenten is zeer waardevol en onvoorwaardelijk
verbonden met een goed personeelsbeleid. Daartoe dienen voldoende middelen
beschikbaar te zijn.

4
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Begeleidingsplan nieuwe docenten

tijdpad
1e
schooldag

septemberdecember

decembermaart

maartjuli

juli

wat
Kennismaken
met team en
sectie
Informatie
verstrekken
Begeleidingsplan
bespreken
Afspreken
algemene
bijeenkomsten
Lesbezoek door
begeleider
Lesbezoek
onderling tussen
nieuwe
docenten
Lesbezoek door
schoolleiding en
sectiebegeleider
Lesbezoek door
collega’s buiten
de sectie

wie
Schoolleider en
begeleider
sectie

hoe
1e algemene
bijeenkomst met
nieuwe docenten en
begeleiders

Inhoud
Wegwijs worden in de
school, kennismaken
met alle collega’s,
beginsituatie
bespreken

Begeleider
nieuwe
docenten
Nieuwe
docenten

2e algemene
bijeenkomst met
nieuwe docenten en
begeleiders

Ervaringen
uitwisselen (orde)
Evaluatie en feedback
observaties

Schoolleiding
en
sectiebegeleider
Collega’s buiten
de sectie
Nieuwe
docenten

Voortgangsgesprek

Terugblik op
voortgangsgesprek

3e algemene
bijeenkomst met
nieuwe docenten en
begeleiders

Ervaringen
uitwisselen
Evaluatie en feedback
observaties

Lesbezoek door
schoolleiding en
sectiebegeleider

Schoolleiding
en
sectiebegeleider

Beoordelingsgesprek

Terugblik op
beoordelingsgesprek

Lesbezoek door
sectieleden

Sectieleden
Nieuwe
docenten

4e algemene
bijeenkomst met
nieuwe docenten en
begeleiders

Ervaringen
uitwisselen
Evaluatie en feedback
observaties

Lesbezoek door
schoolleiding

Schoolleiding

Gesprek over
benoeming

Terugblik op
benoemingsprocedure

Afsluiten
schooljaar

Nieuwe
docenten en
begeleiders

5e Algemene
bijeenkomst met
nieuwe docenten en
begeleiders

Terugblik op het
schooljaar met de
nadruk op de
ervaringen met de
lesobservaties

Begeleider
nieuwe
docenten
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Toepassing van lesobservaties (leerKRACHT) bij nieuwe en beginnende
docenten.

“ VAN GOED NAAR GEWELDIG “ :
Nu onze school meedoet met het project leerKRACHT om de kwaliteit van ons onderwijs
te verbeteren om van een goede school een excellente school te worden is het
noodzakelijk dit doel te verbreden en de nieuwe en beginnende docenten mee te nemen
in het verbeteringsproces.
De positie in de school van deze groep docenten is niet hetzelfde als die van zittende
docenten; nieuwe docenten zitten in een beoordelingstraject, daardoor is de begeleiding
en de beoordeling strikt gescheiden.
Dit heeft gevolgen voor de opzet van de lesobservaties die kunnen leiden tot
professionalisering door van anderen te leren en te blijven leren; voor nieuwe docenten
en in het bijzonder voor starters en onbevoegde docenten is dit het voorstel :
1. Nieuwe docenten observeren elkaars lessen en vullen het bijgevoegde
lesobservatie- formulier in met de nadruk op wat ze van elkaar kunnen leren.
(vanaf september)
2. Nieuwe docenten observeren de begeleiders ; begeleiders observeren de nieuwe
docenten m.b.v. het observatie-formulier. (vanaf oktober)
3. Nieuwe docenten observeren collega’s buiten hun vaksectie, collega’s buiten de
vaksectie observeren de nieuwe docenten m.b.v. het observatie-formulier. (vanaf
december)
4. Nieuwe docenten observeren collega’s binnen de sectie, sectiegenoten
observeren de nieuwe docenten m.b.v. het observatie-formulier. (vanaf maart).
5. Nieuwe docenten letten bij het observeren op het taalbeleid en op differentiatie in
de les en doen mee aan de gezamenlijke lesvoorbereidingen (leerKRACHT).
De volgorde is cruciaal maar de maanden geven een indicatie want het is de bedoeling
door het hele schooljaar heen bij elkaar lessen bij te wonen.
Het is de bedoeling dat zij een verslag maken van hun ervaringen bij de lesobservaties
met daarbij hun eigen leerdoelen en dat dit verslag bij beoordelingsgesprekken gebruikt
gaat worden.
Deze opzet doet recht aan het uitgangspunt bij de begeleiding, de scheiding tussen
begeleiding en beoordeling, omdat nieuwe docenten beoordeeld worden door
sectiegenoten en observeren los moet staan van beoordelen.
Door de observaties te laten starten bij andere nieuwe collega’s en bij de begeleiders kan
er een veilige situatie ontstaan met in de toekomst de vanzelfsprekendheid om “ les te
geven met de deur open door elkaars lessen bij te wonen om van goed onderwijs
excellent onderwijs te maken…… en leerlingen tot grotere prestaties te brengen ”.
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Bijlage
Rapportageformulier begeleidingsgesprek

datum

onderwerp

afspraak
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BIJLAGE 4

IGNATIUS GYMNASIUM - ABC VOOR NIEUWE DOCENTEN
2015-2016
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Ignatius Gymnasium: ABC voor nieuwe docenten 2015 – 2016
Onderwerp
Audiovisuele apparatuur
APV
Co-mentor
ECT

EHBO
Groot Podium
Harpoen
Ignatius website
Jaaragenda
KlassIG
Mededelingenbord
MusIG
NieuwIG
Open avond
Ouderavond
Peda
Periode
PTA
Rapportvergadering /
pedagogische
vergadering
Schoolstrijd
Tafeltjesavond
Vieringen

Bespreekpunten
Alle lokalen beschikken over Smartboard, met mogelijkheid tot afspelen
Dvd’s.
Algemene Personeels Vergadering. Alle docenten aanwezig. Zie
jaaragenda.
Leerlingen uit klas 6 die leerlingen uit klas 1 begeleiden (als
aanspreekpunt, bij excursies en huiswerkbegeleiding)
Extra Curriculaire Taken. Niet-lesgebonden taken van een docent.
Taakomvang hangt samen met omvang aanstelling. Keuze mogelijk uit
ECT lijst. Informatie bij schoolleiding.
Via administratie of gymnastiekdocent.
1x per jaar diverse presentaties van leerlingen met muziek, dans, etc.
Schoolkrant voor en door de leerlingen (en medewerkers). Verschijnt 3x
per jaar.
De schoolsite van de school: www.ig.nl of www.ignatiusgymnasium.nl.
Vanaf deze site kan je ook bij je mail en Magister.
In mailbox, op de website en op het mededelingenbord in
docentenkamer.
1x per jaar presentaties klassieke muziek en composities van klas 5
Prikbord in de docentenkamer.
1x per jaar muzikale voordrachten door leerlingen met het vak muziek
van klas 3 t/m 6.
Alle (belangrijke) schoolmededelingen gaan via wekelijkse ig-mail:
NieuwIG.
2x per jaar. Iedereen aanwezig. Alle secties presenteren zichzelf en hun
vak aan leerlingen uit groep 8 en ouders.
Per leerjaar 1x per jaar informatieavond voor ouders door
afdelingsleider en mentoren.
Pedagogische Vergadering (zie rapportvergadering)
Het schooljaar is ingedeeld in vier perioden. Zie jaarrooster.
Roosters kunnen per periode wijzigen.
Programma van toetsing en afsluiting. Omschrijving en weging leerstof
bovenbouw. Informatie: via sectie en via afdelingsleiders.
Bespreking vorderingen per klas o.l.v. afdelingsleider en mentor
Aanwezigheid vakdocenten verplicht, afmelding bij afdelingsleider
indien niet aanwezig. Zie jaarrooster voor data.
Tweedaagse competitie tussen klassen in creatieve en sportieve
onderdelen.
2x per jaar kunnen ouders 7 minutengesprekken voeren met diverse
docenten n.a.v. studieresultaten
3x per jaar: Openings-, Kerst- en Slotviering voor en door leerlingen en
medewerkers van het Ig. Zie jaarrooster.
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IGNATIUS GYMNASIUM - OBSERVATIEFORMULIER LESBEZOEK
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Ignatius Gymnasium Observatieformulier lesbezoek
Observatieformulier lesbezoek
Naam:
Observant:

Datum:
Klas:
Lesuur:

Aandachtspunten vooraf:

Tijd

Docentactiviteit

Leerlingactiviteit

Feedback
Wat ging goed? En waarom?

Wat ging minder goed / kan beter? En waarom?
Tips:

Commentaar
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IJBURG COLLEGE - BEGELEIDING NIEUWBENOEMDEN 20152016
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Begeleiding nieuw benoemden
IJburg College 20152016
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Inhoudsopgave
1. Uitgangspunten
2. Doel
3. Begeleiding nieuwe Medewerkers
4. Eerste aanstellingsjaar
5. Doel ontwikkeling & beoordelingscyclus
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Uitgangspunten
De begeleiding is gericht op de groei en ontwikkeling gerelateerd aan een specifieke
leervraag van de nieuwbenoemde docent.
De begeleiding is gericht op enculturatie in het concept van het IJburg College.
De begeleiding van de nieuw benoemden is een begeleidingsvorm gebaseerd op
vertrouwen. De nieuw benoemden begeleider speelt geen rol in de beoordeling van
de nieuwbenoemde docent. Doordat de nieuwbenoemde docent zelf een portfolio en
werklogboek bijhoudt van zijn/haar ontwikkelingen kan de beoordelaar zien welke
ontwikkeling er in het traject tussen begeleider en starter heeft plaatsgevonden.

Doel
Het doel van de begeleiding is drieledig;
1. Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door middel van
professionalisering van de medewerkers van de organisatie.
2. Het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van ons concept.
3. Ondersteuning van de professionele ontwikkeling van de startende docenten.

Begeleiding nieuwe medewerkers
Startdag
Voor alle nieuwe medewerkers (en LIO’s met een aanstelling) organiseren wij
voorafgaand aan de start van het schooljaar een startdag, waar wij informatie geven
over onze missie, het onderwijsconcept en de cultuur op het IJburg College. Ook
leren de nieuwe mensen elkaar kennen en worden wederzijdse verwachtingen
uitgesproken. Tijdens de startdag gaan wij uitgebreid in op de wijze waarop wij
nieuwe collega’s begeleiden bij hun ontwikkeling en hoe ze worden beoordeeld. In
de uitnodiging voor deze dag komt een agenda te staan zodat de starters weten wat
ze kunnen verwachten (expliciet om gevraagd). De startdag wordt voorbereid en
gegeven door alle nieuw benoemden begeleiders.
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Begeleiding
De nieuwe docenten worden minimaal 2 jaar begeleid. Indien nodig kan het traject
worden verruimd. Dit wordt
i
ndien mogelijk gedaan door een nieuw benoemden

begeleider die in dezelfde deelschool of bouw werkzaam is. Dit zijn in het schooljaar
2015  2016;
Tryfosa Konnen

IJburg 1 VMBO Bovenbouw

Hanneke Hallink en Marc van Gent

IJburg 2

Barbara Krstovic

IJburg 1 HAVOVWO Bovenbouw

Monique van Koll

IJburg 1 Onderbouw

Per thema voeren de nieuw benoemden begeleiders minstens 1 coachingsgesprek
en bezoeken 1 les en bespreken deze na. Beeldcoaching is onderdeel van het
begeleidingstraject op het IJburg College.
Het begeleidingstraject start met een kennismakingsgesprek waarin de wederzijdse
verwachtingen worden besproken. In de eerste bijeenkomsten is ook ruimte voor
informatieve en praktische vragen over de dagelijkse gang van zaken. De aandacht
verschuift daarna naar de persoonlijke leerdoelen van de nieuwe docent. De docent
formuleert een coachvraag waarna samen met de nieuw benoemden begeleider een
begeleidingsplan wordt opgesteld. Inhoudelijk gaat de coachvraag over het
persoonlijk en professioneel functioneren van de nieuwe docent in de organisatie.
Het begeleidingsplan is niet statisch, wordt geëvalueerd en kan worden aangepast
indien nodig. De ontwikkelpunten die voortkomen uit het ontwikkelgesprek met de
deelschoolleider worden opgenomen in dit plan en de begeleidingsgesprekken. De
nieuwbenoemde maakt een verslag van de begeleidingsgesprekken in een
werklogboek.
Vakgroep maatje
Iedere startende docent krijgt ook een vakgroep maatje die praktische vakgroep
informatie bespreekt en de startende docent inwerkt in de vakgroep.
Workshops
Aanvullend op de coaching volgt de nieuwe docent ook workshops die worden
aangeboden door de nieuw benoemden begeleiders. De startende docent en nieuw
benoemden begeleider bespreken samen welke workshops de startende docent
gaat volgen. De workshops vinden plaats tijdens de bufferweken. Er kan/moet
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gekozen worden tussen een aanbod van meerdere workshops deze duren dan 2
uur. De workshops hebben een verplicht karakter.
intervisie
Er wordt ieder thema 1 intervisie bijeenkomst georganiseerd door de begeleider
waar de nieuwbenoemden verplicht naar toe gaan.

Eerste aanstellingsjaar
Alle nieuwe medewerkers worden aangesteld in een tijdelijk dienstverband voor een
jaar. De begeleiding en beoordeling van de nieuwe medewerker in dit eerste jaar ziet
er concreet als volgt uit:
● In de periode tot de herfstvakantie (6 weken) ziet de begeleider van de
nieuwbenoemde medewerker minimaal 2 lessen.
● In de periode tot de herfstvakantie (6 weken) ziet de deelschoolleider 1 les.
● Het observatieverslag en het ingevulde formulier “observatie lesbezoek”
worden na iedere geobserveerde les nabesproken met de medewerker.
● Kort voor de herfstvakantie houden de deelschoolleiders met alle
nieuwbenoemde medewerkers een top  tip gesprek.
● de nieuwbenoemde maakt zelf verslagen van de besprekingen en
ontwikkelingen voor zijn/haar portfolio. Om zo te bewijzen/tonen hoe hij/zij
zich heeft ontwikkeld.
● Aan de hand van de lesobservaties en het top  tip gesprek wordt
vastgesteld aan welke training en/of coaching individuele nieuwbenoemde
medewerkers behoefte hebben.
● De deelschoolleiders of de begeleidende experts geven aan welke
workshops de nieuwbenoemde medewerker kan volgen.
● Voor de kerstvakantie vindt er op basis van 360° feedback een
ontwikkelingsgesprek met de direct leidinggevende plaats, waarin de stand
van zaken wordt opgemaakt en afspraken voor verdere ontwikkeling
gemaakt worden.
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● Vóór het eind van de 9e maand van de aanstelling (voor de meivakantie)
vindt de beoordeling plaats.
● Aan de hand van de uitkomst daarvan wordt bepaald, of de medewerker
een vaste aanstelling krijgt of niet.

Doel ontwikkeling & beoordelingscyclus
Voor alle medewerkers op het IJburg College geldt dat we werken met een vaste
ontwikkelings

en

beoordelingscyclus.

Belangrijkste

doelstelling

van

de

gesprekkencyclus is het evalueren van de wederzijdse aantrekkelijkheid. De
medewerker is en blijft aantrekkelijk voor de school als hij/zij het werk dat gedaan
moet worden kan (blijven) doen en hierdoor een meetbare bijdrage levert aan de
missie en het succes van de school. De school is en blijft aantrekkelijk voor de
medewerker wanneer deze zinvol werk kan doen, perspectief heeft op professionele
en loopbaanontwikkeling en interessante sociale contacten kan hebben.
Tweede doelstelling van de gesprekkencyclus is het inventariseren van de
professionaliseringsbehoefte van medewerkers. Elke medewerker heeft jaarlijks een
ontwikkelings en een beoordelingsgesprek. De informatie voor de gesprekken wordt
verkregen door middel van een 360° feedback analyse die bestaat uit een
leerlingenevaluatie, feedback van collega’s en leidinggevende en eigen reflectie.
Daarvoor zijn vragenlijsten ontwikkeld die online worden ingevuld en gewaardeerd.
Voor een ontwikkelingsgesprek organiseert de betrokkene zelf de feedback, voor
een beoordelingsgesprek doet de leidinggevende dat.

Ontwikkelingsgesprekken hebben als doel:
● De ontwikkeling van de medewerker te bespreken;
● De samenwerking tussen de medewerker en de organisatie (team en
leidinggevende) te bespreken;
● Eventueel tot actiepunten te komen (ofwel voor de medewerker ofwel voor
de leidinggevende).
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Beoordelingsgesprekken hebben als doel:
● Een beoordeling van het functioneren te geven door te benoemen wat de
bijdrage van de medewerker aan de missie van de school is;
● De beoordeling als verslag uit de cirkelanalyse aan de medewerker te
overhandigen;
● De uit de beoordeling voortvloeiende consequenties te bespreken.
Medewerkers kunnen in de IJwijzer meer informatie vinden over de wijze waarop
ontwikkeling en beoordelingsgesprekken plaatsvinden.
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WORKSHOP KLASSENMANAGEMENT 2015
informatie
←

X

Subjectief concept
← X

praktijk

↓
→
14.00
14.05

→

X

Docenten komen binnen workshopgever
staat bij de deur en begroet iedereen.
Hoe gaat het in je klas?Waar ben je
tevreden over?
Doel: positief gevoel creëren

14.15

Stel de vraag: Wat doe je aan het begin
van de les?
Wat werkt ?
Doel: bruggetje naar gastheer

14.20

Ga allemaal staan. Noem om de beurt 1
punt van je lijstje dat werkt. Als al je
punten geweest zijn ga je zitten.
Doel van deze werkvorm: speelse sfeer
creëren en een werkvorm aan het
repertoire van de experts toevoegen.

14.35

Vertel over coachen op contact 5 rollen
van de leraar.1= de gastheer. Daar
hebben we het net over gehad en
workshopgever koppelt theorie aan de
input (flap) van de deelnemers.

→

X

Gastheer
Absentie opnemen; als
ik je naam noem noem
je iets wat goed gaat in
je klas
schrijven

Werkvorm Opstaan en
delen (als je je eigen
punten hebt gehoord
ga je zitten, zo komt
alles aan bod).
deelnemer schrijft de
punten op flap (later
deelt workshopgever
dit met theorie uit
coachen op contact)
gebruik hierbij het
boekje 5 rollen van de
leraar. Monique en
Hanneke hebben dit in
bezit.

doel: bewustwording van gedrag en
sterke punten in gedrag.
14.45

Van alles wat je nu hebt gehoord: wat ga
je toepassen in de les. Maak een top drie.
Bedenk hoe je dat gaat terugkoppelen
aan deze groep.
Doel: actieve houding, toepassen

15.00

Workshopgever vertelt over

Tijdens koffie halen
over nadenken en
opschrijven
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Basiscommunicatie.(zie drive bijlagen)
Daarna volgende 2 rollen: 2.presentator
en 3.didacticus.
Opdracht volledige instructie (slide zie
drive): Expert vorm. 4 tafels. theorie
over rol 2 en 3 ligt op tafels (2x).
Deelnemers lezen de theorie en
bespreken dat met elkaar. Daarna
presenteren ze de essentie aan de hele
groep (basiscommunicatie)

15.30

Doel: kennis vergroten en werkvorm
ervaren
Workshopgever vraagt: Wat ga je voor
jezelf bedenken om de aandacht van de
leerlingen te vangen?
Welk onderdeel van de volledige
instructie wil je in de komende tijd
aandacht aan besteden?
Doel: concreet maken en toepassen van
het geleerde.
Vooruitblik Workshop 2 in volgende
bufferweek:
Ervaringen uitwisselen met punten die je
hebt opgeschreven.
Rol 4 (pedagoog) en 5 (afsluiter) in
volgende workshop

deelnemers schrijven
dit op.

TERUG

BIJLAGE 8

METIS MONTESSORI LYCEUM - BEGELEIDEN EN BEOORDELEN
VAN NIEUWE DOCENTEN

TERUG

Begeleiden en beoordelen van nieuwe docenten op op het Metis Montessori Lyceum ( MML) 20142015
(Deel)schoolleiders hebben een integrale taak op het gebied van personeelsbeleid. Een
aangrijpingspunt voor het uitvoeren van deze taak is de gesprekscyclus. De gesprekscyclus is een
hulpmiddel om




ontwikkelingen van de MSA en ontwikkelingen van medewerkers synchroon te laten lopen;
uitvoering te geven aan MSA integraal beleid waarbij er een match tot stand komt tussen
persoonlijke ambities, talenten, kennis en bekwaamheden van medewerkers;
doelstellingen van het MML te koppelen aan competenties van medewerkers;

Gesprekscyclus voor nieuwe docenten
Hierbij maken we onderscheid tussen drie categorieën te weten:




nieuw afgestudeerde docenten;
nieuwe MSA docenten afkomstig van een andere school;
Zij-instromers

Nieuw afgestudeerde docenten
Voor deze docenten kennen we een inductieperiode van drie jaar, waarvan het eerste jaar op de
lerarenopleiding. Op het MML duurt de begeleiding twee jaar, net zo als bij andere geledingen. De
inhoud van de begeleiding is wel gericht op startende docenten. In deze periode vindt de begeleiding
plaats door docentcoaches die groepsgewijs intervisie begeleiden en zorgen voor individuele
coaching. Daarnaast heeft deze doelgroep de beschikking over een ervaren docent als begeleider uit
de sectie.
Nieuwe MSA docenten afkomstig van een andere school
Ook voor deze docenten duurt de startbegeleiding twee jaar. Gedurende het eerste jaar is de
begeleiding intensief. Indien nodig is er ook het tweede jaar sprake van intensieve begeleiding,
bijvoorbeeld als deze medewerker na het eerste jaar geen aanstelling krijgt voor onbepaalde tijd.
Zij-instroom
Voor deze doelgroep bestaat de begeleiding uit maatwerk, afhankelijk van achtergrond, ervaring en
competenties.( begeleiding gedurende twee jaar zoals bij nieuwe docenten afkomstig van een
andere school, met specifieke accenten). Ook deze doelgroep kan na 1 of maximaal twee jaar een
aanstelling krijgen voor onbepaalde tijd na een positieve beoordeling.
Voor alle betrokkenen geldt dat na een aanstelling voor onbepaalde tijd de reguliere gesprekscyclus
voor zittend medewerkers in werking gaat. ( twee jaar cyclus).
Begeleiding en beoordeling gescheiden

Personeelsbeleid op Metis Montessori Lyceum 2014-2015
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De docentencoach en de sectiebegeleider hebben een begeleidende rol. Ze geven positieve feedback
aan de nieuwe medewerker om zich verder te ontwikkelen. De deelschoolleider en de directeur
hebben een beoordelende rol. Ze kunnen de sectiebegeleider daarbij om advies vragen.
Montessori
Voor alle nieuwe docenten bij de MSA geldt een verplicht tweejarig traject op het gebied van
montessorionderwijs. In het eerste jaar de Montessori basiscursus en in het tweede jaar de
Montessori verdiepingscursus. Daarnaast verlenen de docentcoaches maatwerk bij het toepassen
van montessorikenmerken in de klas. Joyce de Grand is één van de ontwikkelaars van de
montessoriverdiepingscursus en aanspreekpersoon voor de MSA. Milly Scot en Bianca Graat zijn
docentencoaches voor nieuwe docenten en begeleiden bij het toepassen van montessorikenmerken
in de klas.

Inhoud begeleiding nieuwe docenten 2014-2015
Nieuwe docent

Lesvoorbereidi
ng

docentcoach
begeleiden
Lesobservatie met
aandacht voor
montessorikenmerk
en

Les uitvoering
Evaluatie
Aandacht voor
leerlingen
Begeleiding van
leerlingen

Positieve en
specifiek
geformuleerde
feedback

sectiebegeleider
Lesobservatie
Begeleiden bij:
Montessorikenmerk
en in praktijk
brengen
Inhoud van de taak

Inzoomen op de
Aanpak
ontwikkeling van het
gedragsrepertoire
Kwaliteiten van de
docent
Vertrouwensrelatie
opbouwen
Reactie op
leerlingen
Aandacht voor
tijdstip en manier
Ontwikkeling van
van feedback geven gedragsrepertoire

deelschoolleider
Directeur
beoordelen
Lesobservatie
Lesobservatie
Aandacht voor
Montessori,
pedagogische en
didactische
aspecten

Eindbeoordeli
ng met input
van de
deelschoolleid
er

Aandacht voor
veiligheid
Observatieformuli
er invullen en
bespreken kort na
de observatie
Aandachtspunten
voor verbetering
benoemen

Aandacht voor hoe
feedback wordt
ontvangen
Vragen stellen ter
reflectie

Personeelsbeleid op Metis Montessori Lyceum 2014-2015
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Planningsgesprek

Begeleiding en
lesobservatie
met coach

Voor eind
september 2014
door
deelschoolleider

Voor de
herfstvakantie
maar liefst
eerder. Daarna
op afspraak,
maar minimaal
drie
coachingsgesprekken per
medewerker.

Begeleiding en
lesobservatie
met
sectiebegeleider
Voor de
herfstvakantie
maar liefst
eerder. Daarna
naar behoefte.
Lesobservatie en
bespreking voor
december 2014.
Daarna op grond
van bevindingen
zelf plannen

Begeleiding en
lesobservatie
met
deelschoolleider
Voor december
2014
lesobservatie en
bespreking voor
december 2014.
Daarna naar
bevindingen
plannen.
Eindgesprek
uiterlijk maart
2015.
Bevindingen
bespreken met
directeur

Personeelsbeleid op Metis Montessori Lyceum 2014-2015

Beoordeling door
directeur

Lesobservatie en
bespreken uiterlijk
maart 2015
Beoordelingsgesprek
uiterlijk april 2015
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BIJLAGE 9

ORION COLLEGE KVA - KIJKWIJZER

TERUG

KIJKWIJZER T.B.V. QUICK SCANS ORION COLLEGE
Onderdeel van de KVA gemeente Amsterdam

Naam school:
Naam leerkracht:
Klas:
Naam bezoeker(s):
Bezochte les:
Datum:
Bijzonder heden:

Dit formulier is bedoeld als invulformulier voor scholen die met de Kijkwijzer werken. Het gaat hierbij om een selectie van indicatoren: alleen de
indicatoren uit de Kijkwijzer die cruciaal zijn voor opbrengstgericht werken zijn in het formulier opgenomen. Dit betekent dat de nummering van de
indicatoren op dit formulier niet doorlopend is. Wel komt de nummering overeen met de nummering in de totale Kijkwijzer.

LEESWIJZER







Indicatoren: aandachtspunten voor het handelen van leerkrachten
Indicatoren cursief weergegeven zijn de indicatoren cruciaal voor opbrengstgericht werken
Observeerbaar gedrag: vertaling naar handelingen die tijdens klassenobservatie kunnen worden waargenomen
NW: het betreffende gedrag is tijdens de les NIET waargenomen
W: het betreffende gedrag is tijdens de les WEL waargenomen
NVT: het betreffende gedrag is tijdens deze les NIET van toepassing

1 van 11

Kijkwijzer KVA ‘Quick-Scans Orion’
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0. CLUSTER SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN
Aandachtspunten
cluster 2
Randvoorwaarden

Waar te nemen gedrag




nw





Het gezicht van de leerkracht is goed zichtbaar
Het licht in het lokaal is aan
De leerkracht staat op de juiste plek in het lokaal (niet
voor het raam, gezicht in het licht, wendt zich niet af)

Verstaan



De leerkracht spreekt langzaam en rustig articuleert
goed
De leerkracht herhaalt instructies in exact dezelfde
woorden
De leerkracht gebruikt gebaren ter ondersteuning van
gesproken tekst
De docent zorgt voor visuele ondersteuning




Begrijpen




nvt

Opmerkingen

De leerkracht controleert de hoor- en klassenapparatuur
op functioneren
Tijdens de klasseninstructie zitten de leerlingen in een
passende vorm (bijv. hoefijzer)
Achtergrondgeluiden worden zoveel mogelijk
geëlimineerd (bv. raam dicht)

Zien



w

De docent vraagt na of leerlingen de instructie hebben
begrepen (actief)
De docent gebruikt korte zinnen
De docent gebruikt enkelvoudige verhaallijnen

Algemene opmerkingen:

2 van 11

Kijkwijzer KVA ‘Quick-Scans Orion’
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0. CLUSTER SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN
Aandachtspunten
cluster 3
Ondersteuning
inoefenen
zelfredzaamheid

Waar te nemen gedrag



Medisch





Ortho-pedagogisch en
didactisch






nw

w

nvt

Opmerkingen

De leerling heeft met de leerkracht duidelijk afspraken over de
ondersteuning tijdens de les (dit kan bv zijn het helpen
herinneren van het nemen van drinken of medicatie)
De leerkracht ondersteunt bij vaardigheden die de leerling zelf
niet of moeilijk kan, maar neemt het niet over.
De leerkracht kan medische protocollen hanteren en deze
informatie en zorgbehoeften integreren in het onderwijs
De leerkracht heeft kennis van de specifieke stoornissen
De leerkracht kan omgaan het de specifieke stoornissen in de
groep
De leerkracht kan inschatten hoe de ontwikkeling van de
leerlingen met de specifieke beperkingen verloopt.
De leerkracht kan de vorderingen en de ontwikkelingen van de
leerlingen met de specifieke beperkingen beschrijven.
Voor LZ leerlingen. Er een duidelijke individueel programma is
waarbij de leerling in eigen tempo kan ontwikkelen. Zo is er een
plan om achterstanden in te halen of een duidelijk aangepast
programma indien de leerling het tempo niet kan bijhouden.

Algemene opmerkingen:

3 van 11

Kijkwijzer KVA ‘Quick-Scans Orion’
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0. CLUSTER SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN
Aandachtspunten
cluster 4
Algemeen

Waar te nemen gedrag






nw



De leerkracht beloont pro-sociaal gedrag.

ASS leerlingen



De leerkracht gebruikt meest enkelvoudige, voor één
uitleg vatbare zinnen
De leerkracht houdt mimiek en gebaren eenduidig
De leerkracht heeft het lokaal zo ingericht, dat
onderscheid duidelijk is tussen verschillende
activiteiten/plaatsen (SO)
De leerkracht hanteert een vaste dagindeling die
zichtbaar is in het lokaal (SO)



nvt

Opmerkingen

Verwacht gedrag: Gedragsregels zijn duidelijk en de
leerkracht spreekt de leerling daar ook consequent op
aan.
Dagindeling: de dagindeling is duidelijk en volgens
verwachting. Indien er van wordt afgeweken is dit duidelijk
met de leerling besproken.
Benadering van de leerling: De leerling wordt rustig
benaderd. De leerling wordt bij zijn naam genoemd
voordat de leerkracht wat aan hem/haar vraagt.
De lesopbouw: De leerkracht hanteert korte, zeer
gestructureerde onderwijsinstructie-momenten
Taal: De leerkracht maakt gebruik van functionele
communicatie

Gedragsproblematiek




w

Algemene opmerkingen:

4 van 11

Kijkwijzer KVA ‘Quick-Scans Orion’
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1. INTERPERSOONLIJK COMPETENT
In de groep is door het handelen van de leerkracht een omgeving gecreëerd waarin ieder kind wordt gestimuleerd om zich te ontwikkelen, ongeacht capaciteiten of
achtergrond. Kinderen voelen zich veilig en gehoord, er wordt op een open en constructieve wijze met elkaar gecommuniceerd en kinderen leren om met elkaar
samen te werken.

Indicatoren
1.1 Zorgt voor een ontspannen
sfeer

Waargenomen gedrag

nw

w

nvt

Opmerkingen

1.2 Zorgt voor veiligheid
1.3 Toont en bevordert respect
voor leerlingen
1.4 Ondersteunt het
zelfvertrouwen van leerlingen
1.5 Zet passende pedagogische
interventies in
1.6 Bevordert dat leerlingen
samenwerken
1.7 Leert leerlingen op doelmatige
wijze samenwerken
1.8 Geeft leerlingen feedback op
de kwaliteit van samenwerking
Algemene opmerkingen:

5 van 11

Kijkwijzer KVA ‘Quick-Scans Orion’
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2. PEDAGOGISCH COMPETENT
In de groep is door het handelen van de leerkracht een omgeving gecreëerd waarin ieder kind wordt gestimuleerd om zich te ontwikkelen, ongeacht capaciteiten of
achtergrond. Kinderen voelen zich veilig en gehoord, er wordt op een open en constructieve wijze met elkaar gecommuniceerd en kinderen leren om met elkaar
samen te werken.

Indicatoren
2.1 Geeft expliciet blijk van hoge
verwachtingen

Waargenomen gedrag

nw

w

nvt

Opmerkingen

2.2 Richt een leeromgeving in die
uitdagend en rijk is
2.3 Stemt instructie af op
relevante verschillen tussen
leerlingen
2.4 Stemt de verwerking van de
leerstof af op relevante
verschillen tussen leerlingen
2.5 Biedt zwakke leerlingen extra
leer- en instructietijd.
2.6 Laat zijn taalgebruik
aansluiten op de taalbehoeften van
de leerlingen.

Algemene opmerkingen:

6 van 11
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3. VAKINHOUDELIJK EN DIDACTISCH COMPETENT
De leerkracht heeft een krachtige en talige leeromgeving gecreëerd, waarin leerlingen ongeacht hun achtergrond een optimaal leerrendement bereiken.
Het lesaanbod is afgestemd op de doorlopende leerlijnen en doelen zoals die zijn vastgesteld binnen het (Amsterdamse) onderwijs en de eigen school. er
wordt in de groep gewerkt met groepsplannen, gevarieerde werkvormen en leerlingen krijgen directe instructie.
Indicatoren
3.1 Maakt duidelijk hoe de les
aansluit bij voorgaande lessen

Waargenomen gedrag

nw

w

nvt

Opmerkingen

3.2 Verduidelijkt bij aanvang van
de les de lesdoelen
3.3 Maakt voor leerlingen de
opbouw van de les inzichtelijk
3.4 Geeft duidelijke uitleg over de
leerstof en de opdrachten
3.5 Geeft duidelijke uitleg over
het gebruik van didactische
hulpmiddelen
3.6 Betrekt alle leerlingen bij de
les
3.7 Hanteert bij uitleg werkvormen
die leerlingen activeren
3.8 Geeft feedback aan leerlingen

7 van 11

Kijkwijzer KVA ‘Quick-Scans Orion’
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3. VAKINHOUDELIJK EN DIDACTISCH COMPETENT
De leerkracht heeft een krachtige en talige leeromgeving gecreëerd, waarin leerlingen ongeacht hun achtergrond een optimaal leerrendement bereiken.
Het lesaanbod is afgestemd op de doorlopende leerlijnen en doelen zoals die zijn vastgesteld binnen het (Amsterdamse) onderwijs en de eigen school. er
wordt in de groep gewerkt met groepsplannen, gevarieerde werkvormen en leerlingen krijgen directe instructie.
Indicatoren
3.9 Gaat na of de leerdoelen
bereikt zijn
3.10 Stimuleert reflectie door
middel van interactieve instructieen werkvormen
3.11 Laat leerlingen hardop
denken

Waargenomen gedrag

nw

w

nvt

Opmerkingen

3.12 Leert leerlingen strategieën
voor denken en leren
3.13 Laat leerlingen reflecteren op
(diverse) oplossingsstrategieën
3.14 Stimuleert het hanteren van
controleactiviteiten
3.15 Bevordert het toepassen van
het geleerde
3.16 Biedt leerlingen een structuur
om zelfstandig te werken

8 van 11
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3. VAKINHOUDELIJK EN DIDACTISCH COMPETENT
De leerkracht heeft een krachtige en talige leeromgeving gecreëerd, waarin leerlingen ongeacht hun achtergrond een optimaal leerrendement bereiken.
Het lesaanbod is afgestemd op de doorlopende leerlijnen en doelen zoals die zijn vastgesteld binnen het (Amsterdamse) onderwijs en de eigen school. er
wordt in de groep gewerkt met groepsplannen, gevarieerde werkvormen en leerlingen krijgen directe instructie.
Indicatoren
3.17 Biedt leerlingen keuze
mogelijkheden

Waargenomen gedrag

nw

w

nvt

Opmerkingen

3.18 Stelt zicht (ook) coachend op
en helpt op aanvraag
3.19 Benut middelen die
zelfstandig werken en leren
mogelijk maken
3.20 Leert leerlingen hun
leerproces en leerresultaat
zelfstandig te evalueren
3.21 Geef leerlingen feedback op
getoonde zelfstandigheid

Algemene opmerkingen:

9 van 11

Kijkwijzer KVA ‘Quick-Scans Orion’
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4. ORGANISATORISCH COMPETENT
De leerling leert effectief en efficiënt om te gaan met het lesaanbod. Het lesaanbod zelf is gericht op het behalen van de (Amsterdamse en school) lange
termijn- en lesdoelen. er is sprake van ordelijk klassenmanagement. De ontwikkeling en leerprestaties van leerlingen worden gemonitord, vastgelegd en
geanalyseerd. indien de uitkomsten hier aanleiding toe geven wordt actie ondernomen.
Indicatoren

Waargenomen gedrag

nw

w

nvt

Opmerkingen

4.1 Begint op tijd met de les
4.2 Besteedt de geplande tijd
daadwerkelijk aan het lesdoel
4.3 Laat de les verlopen volgens
een adequate planning
4.4 Zorgt voor een ordelijk verloop
van de les
4.5 Zorgt voor een doelmatig
klassenmanagement
4.6 Maakt de gewenste leerhouding
duidelijk
4.7 Voert een inzichtelijke en
overdraagbare groepsadministratie
4.8 Observeert regelmatig en
neemt regelmatig toetsen af
(methode gebonden en
ongebonden, LVS)

10 van 11
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4. ORGANISATORISCH COMPETENT
De leerling leert effectief en efficiënt om te gaan met het lesaanbod. Het lesaanbod zelf is gericht op het behalen van de (Amsterdamse en school) lange
termijn- en lesdoelen. er is sprake van ordelijk klassenmanagement. De ontwikkeling en leerprestaties van leerlingen worden gemonitord, vastgelegd en
geanalyseerd. indien de uitkomsten hier aanleiding toe geven wordt actie ondernomen.
Indicatoren
4.9 Volgt de sociaal-emotionele
ontwikkeling

Waargenomen gedrag

nw

w

nvt

Opmerkingen

4.10 Analyseert gegevens over de
vorderingen van de leerlingen
4.11 Administreert de vorderingen
overzichtelijk in de
(groeps)administratie
Algemene opmerkingen:

11 van 11
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