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Lerarentekort & aanvangsbegeleiding

Samenspel van factoren:
 Instroom
 Uitstroom
 Uitval

Impact:
 Overheid
 Leerlingen
 Schoolorganisaties
 Leraren
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I. WIE zijn de startende leraren?

HETEROGENE GROEP:
 Leeftijd
 Opleiding
 Type aanstelling (schooljaar, tijdelijk, vervanging)
 Moment van instroom
 Nieuw in het beroep of nieuw in de school
 Onderwijs als eerste carrière of tweede/derde/… carrière
 …

• Wie zijn jullie starters?
• In welke mate verloopt hun 

proces gelijk dan wel anders?
• Hoe kleurt dit de 

aanvangsbegeleiding op 
school? 



Categorieën van startende leraren
Type Beschrijving
Nieuwe instromers Pas-afgestudeerde leraren, zonder werkervaring

Transferleraren Leraren die van de ene naar de andere school overstappen

Herintreders Leraren met een lerarendiploma én leservaring die na een 
persoonlijk/professionele onderbreking opnieuw toetreden tot 
het onderwijswerkveld

Uitgestelde intreders Leraren die na een tussenperiode met hun lerarendiploma aan 
de slag gaan

Zij-instromers Leraren die reeds andere werkervaring hebben buiten het 
lerarenberoep; leraarschap als tweede of derde carrière
“Elite carrière” switchers - Praktijkleraren

Hybride leraren Professionals die hun hoofdberoep combineren met een
opdracht in het onderwijs

. . . Gedreven professionals met een frisse blik, die de diversiteit in 
het team vergroten: They “surpass the given and look at things 
as if they could be otherwise” (Greene, 1988, p. 3).



Gedeelde kenmerken

 Eerste 2 – 5 jaren in het onderwijs: 
“Novice teacher”, also known as apprentice, or 
beginner, refers to a licensed professional educator 
whose seniority does not exceed five years of 
teaching (Perrone et al., 2019; Räsänen et al., 2020; 
Sikma, 2019; Watson, 2018). 

 Praktijkschok: overgang opleiding-
onderwijspraktijk // ander beroep-onderwijspraktijk

Grote uitstroom: 30% tijdens de eerste 5 jaar



Waarin verschillen ze?
Instroom-profiel

diverse redenen om de stap naar het onderwijs te zetten: 
motivatie, eerdere ervaringen (in het beroep/scholen), 

flexibiliteit

Inductie-profiel
verschillende beleving van de startperiode in het onderwijs

Aanvangsbegeleiding
afstemmen op de verschillende profielen van startende 

leraren





Instroomprofielen zij-instromers
Waarom zetten zij de stap naar het onderwijs?
1) Motivatie om voor het leraarschap te kiezen (pull 

factors to teach)
2) Eerdere jobtevredenheid (push factors)
3) Aanpassingsvermogen aan een nieuwe job 

(career adaptability)

Voorspeller: succesvolle inductie/start en
onderwijspraktijken…



3 instroomprofielen: motivatie – jobtevredenheid -
aanpassingsvermogen



Wat leren we?
 Rekening houden met de heterogeniteit van starters: instromen 

met zeer uiteenlopende motivaties om voor het lerarenberoep te kiezen, met 
verschillende eerdere beroepservaringen en mate van voorbereidheid op wat het 
inhoudt om zich aan te passen aan leraarschap
 Instroomprofiel is voorspeller voor verloop van hun start in 

het leraarschap
 Profiel 1 (starters met intrinsieke motivatie + maatschappelijke motivatie + 

realistisch aanpassingsvermogen) : grotere kans op succesvolle transitie
 Profiel 2 + 3: kwetsbaardere profielen

 Wervings- en selectiegesprekken:
 Nagaan met welke motivatie iemand zich aanmeldt: intrinsiek nut + 

maatschappelijk nut 
 Voor heel wat starters  Verder kijken dan motivatie! Waarom verlaat hij/zij 

vorige job of school? Is hij/zij voldoende voorbereid op deze verandering?
 Aanvangsbegeleiding: hierop verder bouwen, nagaan in welke mate bepaalde 

motivaties omgebogen zijn, welke specifieke ondersteuning ze nodig hebben, welke 
misvattingen bijgespijkerd moeten worden
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KLAS

Taaksocialisatie

Vakinhoud Pedagogisch-didactische
vaardigheden

SCHOOL

Groepssocialisatie

Samenwerking

Organisatie-
socialisatie

Waarden Cultuur

Organisatie
identiteit

Klasmanagement

Professionele identiteit

Pedagogisch
project

Doelen

Normen
& regels

Iedere starter ondergaat een socialisatieproces …

Expertisedeling



Uitdagingen startperiode: Multidimensioneel
socialisatieproces

1) Leraar in de KLAS – taaksocialisatie: 
beheersing van het lesgeven 
(vakinhoud, klasmanagement, 
pedagogisch-didactische vaardigheden)



Uitdagingen startperiode: Multidimensioneel
socialisatieproces

1) Leraar in de KLAS – taaksocialisatie: 
beheersing van het lesgeven 
(vakinhoud, klasmanagement, 
pedagogisch-didactische vaardigheden)

• Ik weet hoe ik een gunstig leerklimaat kan 
handhaven in de klas

• Ik weet hoe ik moet omgaan met leerlingen die 
ongepast gedrag vertonen

• Ik weet hoe ik met leerlingen moet omgaan op 
een manier die bevorderlijk is voor het leren

• Ik beheers mijn vakinhoud
• Ik weet hoe ik mijn leerlingen moet evalueren
• Ik weet hoe ik mijn inhoud zo moet uitleggen

aan leerlingen zodat dat ze het begrijpen
• Ik weet hoe ik mijn leerlingen kan motiveren
• Ik weet hoe ik lessen moet voorbereiden



Illustratie: Zij-instromers
 Zij-instromers zullen bij de start vooral handelen vanuit wat ze weten 

en deden in eerder beroep

 Frustraties omwille van praktijkschok, ze voelen zich vaak minder
effectief in het lesgeven: Eerder verworven competenties krijgen ze niet 
vertaald naar klaspraktijk of in onderwijsvaardigheden

 Pedagogisch-didactische vaardigheden: lesvoorbereiding en -planning, 
differentiatie, activeren van leerlingen, weten wat en hoe te
onderwijzen, hoe leerlingen leren, …

 Zij-instromers hebben vaste overtuigingen over lesgeven en het belang 
van onderwijs voor het leven van leerlingen: Vaak zeer idealistische en 
naïeve kijk op lesgeven 
 Grote impact op hun onderwijsaanpak
 Moeilijk(er) te veranderen, hoewel een dergelijke verandering (bijv. 

van idealistisch naar realistisch) soms hard nodig is.



Uitdagingen startperiode: Multidimensioneel
socialisatieproces

2) Leraar als lid van de SCHOOL – groeps-
en organisatiesocialisatie 
 Organisatorische geletterdheid: schoolcultuur, 

begrijpen hoe school functioneert,  connectie met 
organisatie-identiteit

 Brede professionele identiteit: samen school maken, 
collectieve verantwoordelijkheid

 Samenwerking: bi-directioneel



Uitdagingen startperiode: Multidimensioneel
socialisatieproces

2) Leraar als lid van de SCHOOL – groeps-
en organisatiesocialisatie 

• Ik werk samen met collega’s
• Ik voel me goed in het schoolteam
• Ik kan bij mijn collega’s terecht met vragen
• Mijn collega’s doen beroep op mijn expertise
• Ik weet hoe de school functioneert, waarom we 

doen wat we doen
• De doelen van mijn school zijn ook mijn doelen 
• Ik vind dat ik goed bij mijn school pas 
• De waarden van mijn school zijn ook de mijne 
• Ik begrijp hoe mijn werk bijdraagt aan de 

doelstellingen van mijn school mijn school
• …



Illustratie: zij-instromers

 Moeite met aanpassen aan schoolcultuur, begrijpen hoe school
functioneert; frustaties met bureaucratische hiërarchie, gebrek
aan ondersteunende middelen

 Worstelen met dubbele identiteit van starter en expert; het 
omgaan met de hernieuwde beginnersstatus

 Samenwerking: voelen zich geïsoleerd; omwille van leeftijd en 
eerdere werkervaring gevoel dat ze soms overschat worden (dat
ze minder ondersteuning nodig hebben) of onderschat (dat er 
geen beroep gedaan wordt op hun expertise)

+ school en collega’s: ervaren komst van zij-instromers als extra 
belastend (in plaats van een win-win)



Wat leren we? 

Een succesvolle start = wordt bepaald door beide
dimensies
 KLAS-dimensie + SCHOOL-dimensie (verschilt per 

instroomprofiel)
 Eerst de KLAS en dan de SCHOOL? NEEN!
 zich geïntegreerd voelen in het team, kan compenseren

voor de ervaren moeilijkheden in de klas
 wie samenwerkt, heeft toegang tot een breder 

ondersteuningsnetwerk
 school wint erbij: nieuwe kennis, vaardigheden, 

innovaties, leraren die geëngageerd zijn voor het project 
van de school …
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1. Doe het schoolbreed: aanvangs-
begeleiding inbedden in een strategisch
beleid



 Een goed begeleidingsprogramma is ingebed in de eigen structuur en cultuur 
van de organisatie. Dat houdt in dat de begeleiding van startende leraren:
 opgezet wordt vanuit de beginsituatie van de school
 ingebed is in het schoolbeleid en aansluit bij de visie van de school
 planmatig is opgezet

 De school heeft een visie op het leren van (startende) leraren, die congruent is 
aan de visie op het leren van leerlingen, en die gekoppeld is aan de 
schoolontwikkeling.

 De ontwikkeling van de pedagogische en didactische bekwaamheid van de 
docent staat in het teken van de visie die de school heeft op goed leraarschap.

 Afstemmen vraag – aanbod (beide partijen): strategisch en adaptief 
personeelsbeleid

 Context lerarentekort: professionele ontwikkeling én schoolontwikkeling

Doe het schoolbreed: aanvangsbegeleiding
inbedden in een strategisch beleid



Doe het schoolbreed: aanvangsbegeleiding
inbedden in een strategisch beleid
Beleid rond inzet van starters:
 Schoolopdracht / jaaropdracht: de startende leraar krijgt in het eerste jaar 20% 

lesreductie; in het tweede jaar is dit 10 % (Nederland). De vrijkomende tijd kan de 
leraar gebruiken voor deelname aan het begeleidingsprogramma en als extra tijd om 
lessen voor te bereiden, verbetering et cetera.

 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.

 Ook ruimte voor niet-lesgevende taken: De leraar wordt met betrekking tot niet-
lesgevende taken vooral ingezet op kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden.

 Co-teaching: grotere klasgroepen waarbij zij-instromer en ervaren leraar 
samenwerken en elkaar aanvullen qua expertise



2. Start op tijd: aanvangsbegeleiding 
starten bij de rekrutering en aanwerving



Start op tijd: aanvangsbegeleiding starten 
bij de rekrutering en aanwerving

 Schoolleiders kunnen aan startende leraren vragen om te reflecteren op 
wat zij nodig hebben en te bieden hebben: Wat heb je in de vingers 
(dankzij je vorige job, school), waar verwacht je moeilijkheden en 
kunnen we helpen? Afstemming professionele en organisatie-identiteit?

 Vervolgens kan in een gesprek besproken worden hoe behoeften en 
aanbod van zowel starter als school op elkaar afgestemd kunnen 
worden (hierbij andere collega’s betrekken)

 Daarna kan dit gesprek op gezette tijden worden voortgezet (bijv. tijdens 
gebruikelijke functioneringsgesprekken), gericht op afstemming tussen 
behoeften en aanbod 



3. Werk op maat: aanvangsbegeleiding 
laten inspelen op noden en talenten



Werk op maat: aanvangsbegeleiding 
laten inspelen op noden en talenten

Noden:
 Begeleiding aangepast aan de behoeften van starters wordt in 

verschillende studies als waardevol beschouwd
 Starters hebben nood aan verschillende soorten begeleiding, zowel gericht 

op hun persoonlijke (identiteits)ontwikkeling, bij hun sociale ontwikkeling 
als lid van het team, de schoolorganisatie, en bij hun ontwikkeling op het 
gebied van hun taak in de klas. 

 Mogelijkheden voor differentiatie op basis van individuele leertrajecten 
(persoonlijke ontwikkelingsplannen)

 Aanbod: algemeen – selectief – intensief



Werk op maat: aanvangsbegeleiding 
laten inspelen op noden en talenten

Talenten:
 Erkenning en ruimte voor hun diverse ervaring, kennis en vaardigheden: 

veel van wat ze al weten is belangrijk en moet gebruikt worden als maatstaf 
voor nieuw leren; dus verder bouwen op basis van bestaande
competenties, in plaats van vertrekken vanuit missende competenties

 Zij-instromers die continuïteit ervaren tussen eerdere ervaringen en de 
huidige eisen zijn succesvoller in het onderwijs dan degenen die deze 
continuïteit niet ervaren

 Maar: starters zien niet altijd verbanden tussen hun vorige en huidige 
loopbaan  ondersteunen en samenvoegen tot een nieuw professioneel 
repertoire



4. Deel mentorschap: aanvangsbegeleiding 
laten dragen door een breder team



Deel mentorschap: aanvangsbegeleiding 
laten dragen door een breder team

 Mentor als brugfiguur – school, scholengemeenschap, …

 Peer support: collegiale ondersteuning door andere starters; peer group
mentoring

 Het is cruciaal dat starters goed worden opgevangen in het team. Als 
het team betrokken is bij de besluitvorming rondom het werven van 
starters, zorgt dat doorgaans voor meer draagvlak. 

 Sociale steun door collega’s is essentieel voor zij-instromers omdat 
velen van hen gewend zijn in teams te werken; co-teaching

 Pro-activiteit van starters / zij-instromers
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