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Voorwoord
Werken als leraar in het onderwijs is een keuze die volop wordt
gemaakt door starters op de arbeidsmarkt. Velen zien het onderwijs
als een aantrekkelijk arbeidsterrein. Het vak van leraar is boeiend.
Dit weten alle mensen die al jarenlang met plezier werkzaam zijn in
het onderwijs. Toch zijn er veel starters in het onderwijs die binnen
enkele jaren de onderwijssector voor gezien houden. Dit baart ons
grote zorgen.
Op scholen die niet structureel aandacht besteden aan goede begeleiding van startende leraren schiet de begeleiding er vaak bij in.
Zo beschikt zeventig procent van de Nederlandse basisscholen niet
over een deugdelijk plan voor de begeleiding van startende leraren.
Dit is zorgelijk wanneer je beseft dat juist een leraar die aan zijn
eerste baan begint een veel grotere kans heeft om binnen enkele
jaren het beroep te verlaten dan een ervaren leerkracht.
Met de inzet van speciale begeleidingsprogramma’s voor startende
leraren kan dit tij gekeerd worden. Hoe deze programma’s zijn opgezet laten we zien aan de hand van voorbeelden uit het buitenland.
Om een beeld te krijgen hoe startende leraren in het buitenland
worden begeleid, heeft het SBO een onderzoek gedaan naar begeleidingsprogramma’s in andere landen. In dit rapport wordt hiervan
verslag gedaan.
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Samenvatting

Startende leraren krijgen vaak niet de begeleiding waaraan ze
behoefte hebben. Hierdoor is de uitval onder starters veel groter dan
onder ervaren leraren. Als we over de grens kijken, blijkt dat veel
landen hetzelfde probleem hebben. Sommige overheden proberen
de starters te behouden door ze een één- of meerjarig begeleidingsprogramma aan te bieden. Dit is een adequate oplossing, gezien de
cijfers over het behoud van starters.
Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de wijze waarop
startende leraren in het buitenland begeleid worden, om zo ideeën
op te doen voor een Nederlands begeleidingsprogramma. In deze
studie worden zes begeleidingsprogramma’s geanalyseerd en met
elkaar vergeleken. Aan de hand van de vergelijking worden de
voorwaarden benoemd waaraan een succesvolle begeleiding van
beginnende leraren moet voldoen.
Er is gekozen voor de begeleidingsprogramma’s in de volgende
landen: Canada (Northwest Territories), Engeland, Frankrijk,
Verenigde Staten (Californië en Connecticut) en Zwitserland
(Luzern).
Organisatie van het onderwijs
De zes onderzochte landen of deelstaten zijn uiteenlopende samenlevingen met verschillende tradities. Ook de organisatie van het
onderwijs, het onderwijssysteem en de wijze waarop een leraar zijn
lesbevoegdheid haalt, verschillen. Hierdoor hebben de landen diverse
redenen om het begeleidingsprogramma in te voeren. Zo speelt het
behoud van leraren een grote rol in landen waar het lerarentekort
groot is. Ook het verbeteren van het imago van het beroep en het
verhogen van de kwaliteit van het onderwijs zijn belangrijke redenen.
Begeleidingsprogramma
Hoewel de landen divers zijn, zijn er veel overeenkomsten in de
begeleidingsprogramma’s. De doelstellingen van het begeleidingsprogramma bijvoorbeeld komen grotendeels overheen, namelijk
het verbeteren van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en het
stimuleren van de ontwikkeling van de leraar. In de onderzochte
landen ligt de verantwoordelijkheid voor het begeleidingsprogramma
op verschillende niveaus. Het ministerie van Onderwijs, de
Onderwijsinspectie, de regio, de gemeente of het district, de lerarenopleiding, de schooldirecteur, de mentor en de startende leraar
zelf kunnen allemaal een bijdrage leveren aan het succes van het
programma.
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Een opvallend verschil zit in de wijze waarop de begeleiding
invulling krijgt: dit varieert van een vastomlijnd programma tot een
bijna volledig door de starter bepaald programma. De duur van de
begeleiding loopt eveneens uiteen en varieert van één tot drie jaar.
Activiteiten
De activiteiten in het begeleidingsprogramma komen in grote lijnen
overeen. Een doorsnee begeleidingsprogramma bestaat uit een individueel en gemeenschappelijk deel. Iedere starter krijgt een mentor
die begeleiding biedt bij het dagelijkse werk. De starter moet het vak
leren door veel lessen te observeren én door veel les te geven. Daarnaast volgen alle starters trainingen en workshops om zich verder te
bekwamen. Ook de informatie-uitwisseling met andere starters blijkt
een succesvol onderdeel van het begeleidingsprogramma.

Samenvatting

Ervaringen en conclusies
De zes landen of deelstaten hebben positieve ervaringen met het
begeleidingsprogramma: het draagt bij aan het behoud van de
starters, de starters werken met meer plezier en ook de meer ervaren
leraren die betrokken zijn, tonen zich zeer gemotiveerd om hun
nieuwe collega’s te begeleiden.
Om het begeleidingsprogramma tot een succes te maken moet voldaan worden aan een aantal randvoorwaarden. Er moet geld zijn om
de trainingen en workshops te financieren, maar ook om de starter
minder lesuren voor de klas te laten staan en voor vervanging te
zorgen. Verder moeten de startende leraar en zijn mentor voldoende
tijd krijgen om in het begeleidingsprogramma te investeren.
Daarnaast is het van groot belang dat alle partijen die een rol spelen
in de begeleiding, goed getraind zijn.
De overeenkomsten in de buitenlandse begeleidingsprogramma’s
kunnen geïnterpreteerd worden als indicatoren voor het succes van
deze programma’s. Om de buitenlandse succesfactoren in Nederland
te implementeren is het van belang de Nederlandse context als
uitgangspunt te nemen en maatwerk toe te passen.
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1
Inleiding

Inleiding
In Nederland loopt een leraar die aan zijn eerste baan begint een
grotere kans om binnen enkele jaren het beroep te verlaten dan een
leraar met meer dan vijf jaar ervaring. De overgang van de opleiding
naar de school blijkt groot. Scholen proberen nieuwe leraren te
begeleiden in deze eerste periode door ze onder meer te coachen
en daarvoor een mentor aan te wijzen.
De begeleiding schiet er echter vaak bij in op scholen waar geen
leraar of coach is die specifiek de begeleiding van startende leraren
tot taak heeft. De meest voorkomende oorzaak hiervan is de hoge
werkdruk. Zo’n zeventig procent van de Nederlandse basisscholen
beschikt nog niet over een schriftelijk plan voor de begeleiding van
startende leraren.1
Veel starters krijgen niet de begeleiding die ze nodig hebben, raken
teleurgesteld en haken af. 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. Ook de
minister van Onderwijs constateert dat de begeleiding van startende
leraren aandacht moet krijgen. In het beleidsplan Onderwijspersoneel (2004) spreekt ze de ambitie uit dat het aantal leraren
onder de dertig jaar dat het onderwijs heeft verlaten in 2007 met
tien procent moet afnemen ten opzichte van 2004. Ze wil de onderwijsinstellingen meer financiële ruimte bieden voor de begeleiding
van beginnende leraren.2 In de nota Werken in het Onderwijs (2004)
wordt er een extra investering van € 33,8 miljoen aangekondigd om
zo’n 700 nieuwe leraren te begeleiden. Vooralsnog wordt dat bedrag
naar rato van de werkgelegenheidsverdeling over het land en de
sectoren verdeeld (420 starters in het primair onderwijs en 280 in
het voortgezet onderwijs).3
Veel westerse landen hebben een grote uitstroom van startende
leraren. Net als in Nederland verlaten leraren in het buitenland
het onderwijs omdat het vak niet aan hun verwachtingen voldoet,
omdat ze er hun ambities er niet kunnen waarmaken of omdat ze
de werkdruk te hoog vinden. Verschillende landen proberen de
uitstroom te beperken door de starters goed te begeleiden.
Succesvolle begeleiding omvat meer dan alleen het aanstellen van

1 Ministerie van Onderwijs (2003), Nota Werken in het Onderwijs, Den Haag.
2 Ministerie van Onderwijs (2004), Beleidsplan Onderwijspersoneel, Den Haag.
3 Ministerie van Onderwijs (2004), Nota Werken in het Onderwijs, Den Haag.
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een mentor of een coach; er zijn diverse programma’s waarin de
starter onder meer een mentor krijgt, een individueel traject samenstelt, nascholing volgt en contact met andere starters onderhoudt.
Voor zover er resultaten bekend zijn, blijkt hieruit dat deze begeleidingsprogramma’s een positief effect hebben op het behoud van
leraren in de eerste jaren dat deze werken.
Om een beeld te krijgen hoe startende leraren in het buitenland
worden begeleid, heeft het SBO een onderzoek uitgevoerd naar
begeleidingsprogramma’s in het buitenland die minimaal één jaar
duren.
Doel
Het doel van deze studie is inzicht te krijgen in de begeleidingsprogramma’s voor startende leraren in het buitenland en door
vergelijking van deze programma’s de succesfactoren voor begeleiding van starters te formuleren.
Toelichting landenkeuze
Verschillende landen hebben al een begeleidingsprogramma ontwikkeld. Bij de selectie van de landen is uitgegaan van de volgende
criteria: het land beschikt over een begeleidingsprogramma dat op
centraal niveau door de staat of deelstaat is vastgesteld en minimaal
één jaar duurt. Daarnaast moet er voldoende (Engels-, Frans- of
Duitstalige) informatie voorhanden zijn. Ten slotte moet het
begeleidingsprogramma opvallen door de wijze waarop het opgebouwd is. Voor dit onderzoek zijn de volgende landen gekozen:
Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Canada en de Verenigde Staten.

1 Inleiding

Werkwijze en bronnen
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een literatuurstudie en op
basis van informatie verstrekt door betrokken organisaties. Een begeleidingscommissie van onderwijsdeskundigen heeft als klankbord
gefungeerd en aangegeven aan welke informatie in Nederland
behoefte is.

– Het OECD-project Attracting, developing and retaining effective
teachers. Dit project heeft tot doel de overheden van de deelnemende landen te assisteren bij het opstellen van onderwijspersoneelsbeleid met het oog op verbetering van het onderwijs.
Alle deelnemende landen hebben een landenrapport gepubliceerd
waarin ze onder meer de situatie op de onderwijsarbeidsmarkt en
de (toekomstige) maatregelen om meer leraren aan te trekken
omschrijven. In 2004 wordt het eindrapport gepubliceerd.
– De website www.eurydice.org, hierop worden de onderwijssystemen van alle Europese landen uitgebreid omschreven.
– Daarnaast vergelijkt Eurydice in de publicatie Key topics in
education in Europe, Volume 3, The teaching profession in Europe
het beroep leraar in Europa.
– Informatie van de websites in de onderzochte landen van het
ministerie van Onderwijs, de onderwijsinspectie, vakbonden,
lerarenorganisaties, onderzoekbureaus, overheidsinstellingen en
onderwijsinstellingen.
– Het internationale netwerk van het SBO.
Leeswijzer
Deze studie bestaat uit zes hoofdstukken (hoofdstuk 2 tot en met 7)
waarin steeds een land of deelstaat centraal staat, één hoofdstuk
(hoofdstuk 8) waarin de vergelijking tussen deze landen behandeld
wordt en een afsluitend hoofdstuk dat de kenmerken van een
succesvol begeleidingsprogramma schetst. De zes hoofdstukken over
de begeleidingsprogramma’s zijn op eenzelfde wijze opgebouwd: het
begint met een korte passage over het land, de organisatie van het
onderwijs en de lerarenopleiding. Vervolgens wordt het doel, de
inhoud, de activiteiten en de beoordeling van het begeleidingsprogramma beschreven. Hierna worden de randvoorwaarden van de
begeleidingsprogramma’s behandeld, zoals de arbeidsvoorwaarden,
financiering, verantwoordelijkheden en training van de mentor.
Ten slotte worden de resultaten, voor zover die inmiddels bekend
zijn, weergegeven en vindt u in de bijlagen, per land, de relevante
instrumenten.

Voor deze studie is gebruikgemaakt van internationale literatuur
over de begeleiding van startende leraren. Verder zijn de volgende
bronnen geraadpleegd:
– Education at a Glance 2004 van de OECD is gebruikt als
achtergrondinformatie; hierin wordt het onderwijs van de
OECD-lidstaten onderling vergeleken. De OECD heeft deze
gegevens zo bewerkt dat de informatie vergelijkbaar wordt;
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2
Northwest Territories,
Canada
2.2 Northwest Territories Teacher Induction Program
2.3 Randvoorwaarden
2.4 Resultaten

Northwest Territories, Canada
2.1 Achtergrond en organisatie van het onderwijs
De Northwest Territories is een dunbevolkt gebied in Canada met
ruim 42.000 inwoners. In Canada wonen in totaal meer dan 31
miljoen mensen. In de Northwest Territories werken ongeveer
700 leraren. De verantwoordelijkheden voor het onderwijs zijn in
de Northwest Territories gedecentraliseerd: 33 districten besturen
de veertig scholen.4
In de jaren negentig vertrok jaarlijks zo’n 25 procent van de leraren
uit de Northwest Territories. De regering plaatste daarom het behoud
van leraren hoog op de agenda. Er werden initiatieven ontplooid als
scholing voor managementfuncties, scholing voor de docenten van
de lerarenopleiding en de begeleiding van startende leraren. In het
schooljaar 2000/2001 hebben de Northwest Territories het Teacher
Induction Program ingevoerd.
De begeleiding van startende leraren is volgens Northwest Territories
van grote invloed op het behoud van leraren. De ervaringen tijdens
het eerste jaar worden gezien als doorslaggevend voor het verdere
verloop van de carrière. Onderzoek wijst uit dat leraren in de
Northwest Territories in de keuze voor het vak de situatie op hun
eerste school belangrijker vinden dan de ervaringen tijdens de
opleiding en stage. Leraren die begeleiding hebben gekregen, maken
bovendien meer gebruik van innovatieve lesmethoden en staan
zekerder voor de klas.
Lerarenopleiding
De lerarenopleiding duurt drie jaar, waarvan de student zestien
weken stage loopt. Een leraar krijgt na het behalen van zijn bachelor
of education een interim professional teaching certification. Deze
lesbevoegdheid verloopt na twee jaar. Als het schoolhoofd of de
toezichthouder na die twee jaar vindt dat de leraar goed heeft
gefunctioneerd, komt hij in aanmerking voor een professional
teaching certification, die iedere vier jaar vernieuwd moet worden.
Er is ook een tweejarige lerarenopleiding. Leraren krijgen hierna
een interim standard teaching certification die twee jaar geldig is.

4 Department of Education, Culture and Employment (2002), Toward Excellence,
a report on Education in NWT.
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De leraar mag dan lesgeven, maar moet tijdens die twee jaar een
bachelor of education halen. Hierna krijgt de leraar een standard
teaching certification. Deze is vier jaar geldig en kan eventueel twee
maal worden verlengd. De leraar krijgt de permanent standard
teaching certificate wanneer hij goed functioneert. Iedere vijf jaar
moet de leraar 120 uur besteden aan nascholing om deze te verlengen. Een leraar met een standard teaching certificate kan ook
een aanvraag indienen voor een professional teaching certificate.5
De Northwest Territories Teacher Qualification Service, een commissie
met twee afgevaardigden van het ministerie van Onderwijs en twee
van de lerarenorganisatie Northwest Territories Teachers’ Association
beoordelen of een leraar voldoet aan de gestelde eisen.

2.2 Northwest Territories Teacher Induction Program

2 Northwest Territories, Canada

2.2.1 Doel en doelgroep
De Northwest Territories willen met het Teacher Induction Program
de kwaliteit van de beroepsuitoefening vergroten. Daarnaast moet
het programma ertoe leiden dat meer leraren kiezen voor het vak
en ook behouden blijven. Het programma gaat hierbij uit van de
individuele leraar en zijn persoonlijke en professionele welzijn.
Ten slotte moeten startende leraren door dit programma beter zicht
krijgen op de aard van het vak leraar.6 Alle startende leraren nemen
deel aan de NWT Teacher Induction.
2.2.2 Inhoud
Het begeleidingsprogramma bestaat uit vier fases, die elkaar deels
overlappen. De eerste fase, de Pre-orientation begint in de periode
voorafgaand aan de eerste werkdag. Meestal solliciteert de nieuwe
leraar al in de maand maart en begint hij na de zomer. De leraar
ontvangt een introductiepakket en heeft contact met zijn mentor.
Gedurende deze fase raakt de startende leraar bekend met zijn
functie, de school, de regio en plaats.
De tweede fase, Orientation, vangt aan op de eerste officiële werkdag
en duurt tot het eind van de tweede maand, doorgaans oktober. De
leraar maakt kennis met de school, het beleid en de verwachtingen.
Verder leert hij de regio kennen en de gemeenschap waarvan de
school deel uitmaakt. Hij krijgt hierbij begeleiding van de mentor.
Gedurende het volledige eerste jaar krijgt de startende leraar gerichte

5 Education Act, Education Staff Regulations,
http://siksik.learnnet.nt.ca/admin/policyPlanning/eduAct/ENGLISH/STAFF.HTM.
6 NWT Teacher Induction, http://www.newteachersnwt.ca.
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begeleiding en scholing, de zogenaamde Systematic Sustained Support.
De vierde fase, Professional development, richt zich op de verdere
professionele ontwikkeling van de leraar. De school bepaalt wanneer
deze fase ingaat, een voorwaarde is dat de leraar al meer ervaren is.
Aan het eind van de vierde fase, dit is meestal na twee jaar, krijgt de
leraar als hij goed functioneert de professional teaching certification.
2.2.3 Activiteiten
De begeleiding is opgebouwd uit verschillende activiteiten. De startende leraar bespreekt zijn voortgang regelmatig met zijn mentor.
Dit is een ervaren leraar die goed moet kunnen luisteren, observeren,
adviseren, feedback geven en coachen. Hij heeft aangetoond dat hij
een effectieve leraar is, de school en het curriculum kent en gevoel
voor het vak heeft.
De startende leraar, mentor en directeur stellen eind september het
individuele mentorprogramma vast. De leraar kiest twee thema’s
waarop hij zich in dit programma gaat richten, bijvoorbeeld orde
houden, lessen plannen of werken met onderwijsondersteunend
personeel.7
Daarnaast neemt de leraar deel aan een netwerk van startende leraren, die elkaar ontmoeten op regionale bijeenkomsten. Alle starters
ontvangen een maandelijkse nieuwsbrief van en voor startende
leraren. Er is een internetforum voor starters waar ze hun ervaringen
kunnen delen. Ze kunnen zich ook aansluiten bij studiegroepen.
De starter krijgt ook begeleiding van andere leraren binnen de eigen
school. Leraren die in hetzelfde vak of aan eenzelfde jaarklas lesgeven, komen regelmatig bijeen om gezamenlijk planningen te
maken en lesmateriaal te ontwikkelen. Verder is het observeren
van ervaren collega’s een belangrijk onderdeel van de begeleiding.
Van tevoren en na afloop bespreken de leraren de observatieles.
De leraar moet in de eerste twee jaar vijftig uur besteden aan
professionele ontwikkeling om zijn Interim Professional Teaching
Certification te behouden. De regionale Professional Development
Committees bieden de trainingen aan. Het ministerie van Onderwijs
adviseert de startende leraar nascholing te volgen in onder meer de
volgende thema’s:
– lesgeven aan combinatieklassen;
– planningen maken;
– culturele verhoudingen;

7 Zie bijlage 1 voor een overzicht van de te kiezen thema’s.
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–
–
–
–
–
–

alternatieve lesmethoden;
orde houden;
beoordelen van leerlingen;
lesmateriaal samenstellen;
werken met onderwijsassistenten en vrijwilligers;
omgaan met ouders.

Het ministerie van Onderwijs organiseert op verzoek van scholen
cursussen en workshops gericht op de volgende gebieden: het
curriculum, multiculturaliteit, onderwijs aan kleuters en het ondersteunen van leerlingen.
2.2.4 Certificering en beoordeling
In december en juni evalueert de mentor de voortgang van de
startende leraar.
Na twee jaar beoordeelt de directeur van de school of de leraar
voldoet aan de voorwaarden om een permanente lesbevoegdheid
te krijgen en adviseert hij de Northwest Territories Teacher
Qualification Service.

2.3 Randvoorwaarden
2.3.1 Arbeidsvoorwaarden
Het ministerie van Onderwijs adviseert de scholen om aan zowel de
mentor als de nieuwe leraar maandelijks een dag beschikbaar te
stellen voor observaties, gesprekken en professionele ontwikkeling.

dat de mentor nascholing volgt. Hij keurt het mentorprogramma van
de starter goed, moet de mentor en starter vrij plannen voor het
mentorprogramma en beoordeelt na twee jaar of de leraar zijn werk
naar behoren uitvoert.
De mentor laat de startende leraar kennismaken met de school,
leraren, regels en faciliteiten. Hij maakt voldoende tijd vrij om de
starter te begeleiden, moedigt de starter aan om over zijn ervaringen
te spreken en geeft veel aandacht aan typische starterproblemen,
zoals orde houden.
2.3.4 Training en begeleiding mentor
Alle mentoren ontvangen een handboek. Ieder jaar organiseren de
districten regionale trainingen voor mentoren. Het ministerie van
Onderwijs adviseert de districten hierbij aandacht te besteden aan
de rol van de mentor en het mentor zijn, het ondersteunen van de
startende leraar, de fases die een mentor moet doorlopen en het
opstellen van een ontwikkelingsplan.8

2.4 Resultaten
Het NWT Teacher Induction Program bestaat nu drie jaar. De eerste
resultaten lijken positief; er vertrekken de laatste jaren minder
leraren uit het beroep.
In 2004 heeft het projectteam dat het programma heeft opgezet een
prijs voor overheidswerknemers ontvangen, de The 2004 Premier’s
Award For Excellence.9

2 Northwest Territories, Canada

2.3.2 Financiering
Het begeleidingsprogramma wordt deels gefinancierd door het
ministerie van Onderwijs en deels door lokale organisaties voor
professionele ontwikkeling van leraren.
2.3.3 Verantwoordelijkheid voor de begeleiding
De verantwoordelijkheid voor het begeleidingsprogramma ligt op
verschillende niveaus. Het ministerie van Onderwijs stelt een handboek voor starters samen, zorgt voor de maandelijkse nieuwsbrief,
ontwikkelt mentortrainingen en biedt ondersteuning aan mentoren
en starters. Verder is het ministerie verantwoordelijk voor de
starterswebsite en de begeleidingsmaterialen. Het ministerie stelt
een coördinator aan die de contacten met de scholen en districten
onderhoudt.
De districten organiseren trainingen voor mentoren en starters.
De directeur wijst een mentor aan voor iedere starter en zorgt ervoor
22
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8 Zie bijlage 2 voor de inhoud.
9 http://www.assembly.gov.nt.ca/Hansard/PDF/15th%20Assembly/3rdSession/
hn040602.pdf.
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3.2 Induction Support Program
3.3 Randvoorwaarden
3.4 Resultaten

Engeland
3.1 Achtergrond en organisatie van het onderwijs
Engeland kent een gedecentraliseerd onderwijssysteem. Het
Department for Education and Skills (Dfes) stelt de grote lijnen van
het beleid vast en krijgt hierbij advies van de Qualifications and
Curriculum Authority, een onafhankelijke organisatie met de
wettelijke taak om het ministerie van Onderwijs te adviseren over
het onderwijsprogramma en de ontwikkelingen van de leerlingen.
De Local Education Authorities (LEA’s), lokale onderwijsautoriteiten,
voeren het beleid van het ministerie uit en financieren, ondersteunen,
adviseren en controleren de scholen. Scholen krijgen van de LEA’s
een budget, dat onder beheer van het schoolmanagement komt.
De scholen worden gecontroleerd door de inspectie, het Office for
Standards in Education (Ofsted), dit is een onafhankelijke overheidsinstantie.
In 2000 is de General Teaching Council opgericht, een organisatie
voor leraren, met als taken het bijhouden van een register van
gekwalificeerde leraren, het verlenen van de Qualified Teacher Status,
en het adviseren van het ministerie van Onderwijs.10
De begeleiding van startende leraren is in Engeland al tientallen
jaren een thema. Tot 1999 hoorde de begeleiding van starters tot de
verantwoordelijkheid van de school. Dit verliep niet altijd goed: de
onderwijsinspectie Ofsted constateerde dat lang niet alle scholen
consequent begeleiding aanboden en zette bovendien in meerdere
rapporten vraagtekens bij de effectiviteit van de begeleiding.
Het ministerie van Onderwijs besloot vervolgens de scholen te
verplichten tot begeleiding en kondigde in de Teaching and Higher
Education Act 1998 een aantal nieuwe maatregelen aan, zoals een
introductiejaar met begeleiding en training. In 1999 stelde het
ministerie van Onderwijs het begeleidingsjaar voor startende leraren
verplicht. Een van de belangrijkste redenen hiervoor was de wens
om de effectiviteit van de leraren te verhogen.11
Lerarenopleiding
De duur van de lerarenopleiding varieert in Engeland van drie tot vier
en een half jaar, inclusief 24 tot 36 weken stage. Om les te mogen
geven in het primair onderwijs en de onderbouw van het secundair

10 http://www.gtce.org.uk/homepage.asp.
11 Institute of Education (2002), Evaluation of the Effectiveness of the Statutory
Arrangements for the Induction of Newly Qualified Teachers, London.
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onderwijs is er een driejarige lerarenopleiding, inclusief 24 weken
praktijktraining. Daarnaast is er een vierjarige lerarenopleiding,
met 32 weken praktijkervaring, waarna de leraar een onderwijsbevoegdheid voor het primair en secundair onderwijs behaalt.
Er zijn ook twee opleidingen die niet integraal zijn: ruim tweederde
van de leraren kiest voor een eenjarige postdoctoraal opleiding
(inclusief 18 tot 24 weken praktijk) na een doctorale opleiding in
een bepaald vak. Er is ook een eenjarige postdoctoraal opleiding voor
uitmuntende studenten, het Fast Track Programme. Deze opleiding is
gericht op een carrière binnen het onderwijs; de studenten moeten
zich kunnen ontwikkelen tot schoolleider of directeur.
Na het afronden van de opleiding moeten leraren de Qualified Teacher
Status (QTS) behalen om te mogen lesgeven. De leraar doet hiervoor
aan het eind van zijn opleiding een examen, gebaseerd op de National
Standards. Deze hebben betrekking op professionele waarden, kennis
van het vak en onderwijzende vaardigheden. Het examen bestaat uit
drie categorieën: rekenen, taal en ict. Om te slagen moet de leraar
zestig procent van ieder onderwerp gehaald hebben. De Teacher
Training Agency verzorgt nascholing voor leraren.12

3.2 Induction Support Program
Het Induction support program is een individueel programma van
drie semesters (ongeveer een jaar) gericht op de professionele
ontwikkeling van de startende leraar. Het laat de overgang naar het
daadwerkelijk lesgeven soepel verlopen en bouwt voort op de kennis
en competenties die de leraar tijdens zijn opleiding heeft verworven.
Scholen die meerdere startende leraren hebben, kunnen hen een deel
van het introductieprogramma gezamenlijk laten volgen.
De leraar zelf speelt een belangrijke rol bij het samenstellen en
uitvoeren van het programma.

3 Engeland

3.2.1 Doel en doelgroep
Het behoud van startende leraren en het vergroten van de effectiviteit
zijn de belangrijkste redenen om starters begeleiding aan te bieden.
Alle Engelse leraren die de status Qualified teacher (QTS) na 1999
hebben behaald, moeten verplicht deelnemen aan het Induction
support program. In principe moet de leraar binnen vijf jaar na het
behalen van de QTS het induction support program hebben gevolgd.

12 Dfes (2002), Qualifying to teach, Professional Standards for Qualified Teacher
Status and Requirements for Initial Teacher Training,
http://www.tta.gov.uk/php/read.php?resourceid=2700.
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Mochten ze in deze periode het programma niet afronden of ervoor
zakken, dan behouden ze hun QTS wel.
Leraren die op onafhankelijke scholen, de private of independent
schools, werken, zijn alleen verplicht aan het programma deel te
nemen wanneer de school het aanbiedt. Deze scholen mogen zelf
bepalen of ze het Induction support program aanbieden of voor een
andere vorm van begeleiding kiezen.
3.2.2 Inhoud
De inhoud van het programma wordt bepaald door het Career Entry
and Development Profile, de Induction Standards en de vaardigheden die
de individuele leraar moet ontwikkelen om zijn functie te vervullen.
Het Career Entry and Development Profile is een online programma
voor alle studenten die bijna de QTS hebben behaald en is opgebouwd uit een vragenlijst13, uitleg over de carrière en interactieve
opdrachten. De startende leraar legt zijn profiel vast en maakt zo
zijn behoefte aan professionele ontwikkeling inzichtelijk. Bovendien
biedt het programma tips ter voorbereiding op gesprekken met de
studieadviseur en de mentor van het Induction support program.14
Het Carrièreprofiel gaat uit van drie keerpunten in de professionele
ontwikkeling van de startende leraar. Het eerste is tegen het eind
van de opleiding: de student benoemt de competenties die hij heeft
ontwikkeld, vraagt zich af wat hij wil verbeteren en staat stil bij
zijn motivatie en ambities. Het tweede moment is aan het begin van
het begeleidingsprogramma. De startende leraar kan dit moment
gebruiken om zijn doelstellingen voor het Induction program te
formuleren. Aan het eind van zijn begeleidingsprogramma ten
slotte, blikt de leraar terug en maakt hij een planning voor zijn
professionele ontwikkeling in de komende jaren.
Het profiel geeft de school inzicht in het niveau van de leraar,
waardoor de school de juiste trainingen kan aanbieden, en de leraar
kan begeleiden bij de overgang van de studie naar het lesgeven.
De Induction Standards zijn de minimale voorwaarden waaraan een
leraar aan het eind van zijn begeleidingsjaar moet voldoen. Deze zijn
gericht op de professionele ontwikkeling van de leraar, zijn kennis
en zijn onderwijskundige vaardigheden.15

13 Zie bijlage 3.
14 http://www.tta.gov.uk.
15 Zie bijlage 4.
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Iedere starter krijgt een mentor binnen zijn school aangewezen,
waarmee hij het individuele begeleidingsprogramma opstelt.16 De
mentor kan een Advanced Skills Teacher zijn, maar dit hoeft niet.17
De mentor kan ondersteuning krijgen van de Special Educational
Needs Coordinator, een coördinator die leraren bij allerlei zaken
kan begeleiden.
Sommige scholen hebben daarnaast een zogenaamde Buddy mentor,
een leraar die zelf net het Induction program heeft doorlopen.
3.2.3 Activiteiten
Op basis van het eerste onderdeel van het Career Entry and
Development Profile stellen de nieuwe leraar en mentor in het
eerste trimester een begeleidingsprogramma op, waarmee de leraar
toe werkt naar de voorwaarden van de Induction Standards.
Dit programma kan in de loop van het jaar worden bijgesteld.
De leraar werkt aan zijn eigen begeleidingsprogramma door lessen
te observeren en aan trainingen en werkgroepen deel te nemen.
De startende leraar wordt elk trimester minimaal twee keer
geobserveerd door zijn mentor of andere leraren. Ook zijn er elk
trimester vaste evaluatiemomenten.
Aan het eind van het trimester krijgt de leraar een assessment.
Het eerste assessment moet weergeven of de leraar voldoet aan de
QTS en hoe zijn ontwikkeling naar de Induction Standards verloopt.
Het tweede assessment is een peiling van de voortgang van de leraar.
De leraar kan dan gericht werken naar het laatste assessment.
De directeur stuurt een verslag over de assessments naar de LEA.

3 Engeland

3.2.4 Certificering en beoordeling
Aan het eind van de begeleidingsperiode legt de leraar het laatste
assessment af, dat moet aantonen of de leraar aan de Induction
Standards voldoet.
Tien dagen na afloop van de begeleidingsperiode geeft de directeur
van de school de LEA een advies over de startende leraar. De LEA
bepaalt dan of de leraar voldoet aan de gestelde eisen.18 De LEA
informeert de GTCE, die de certificering van leraren bijhoudt.
Als een leraar het niet haalt, is hij niet geschikt bevonden en kan
hij niet meer lesgeven op openbare scholen. De leraar verliest zijn
QTS niet en zou in feite dus les kunnen geven op een onafhankelijke

16 Zie bijlage 5 voor de taken van de mentor.
17 De Advanced Skills Teacher is een soort senior teacher, die twintig procent van zijn
tijd besteed aan het begeleiden van andere leraren.
18 http://www.tta.gov.uk/php/read.php?resourceid=2921.
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school. In praktijk is de kans dat deze leraar door de selectie van een
onafhankelijke school komt minimaal.

3.3 Randvoorwaarden
3.3.1 Arbeidsvoorwaarden
De startende leraar werkt minimaal tien procent minder dan zijn
ervaren collega’s. De starters verdienen wel het salaris van een fulltime leraar. De salarisschalen zijn ingedeeld in een standaardschaal,
een schaal voor leraren met meer ervaring, een schaal voor
Advanced Skills Teachers en een voor het management. Leraren die
nog niet over de QTS beschikken, verdienen minder dan het salaris
van de standaardschaal.
Als een leraar parttime werkt, duurt het begeleidingsprogramma zes
trimesters in plaats van drie.
3.3.2 Financiering
Iedere school ontvangt £ 1.000 (ongeveer € 1.430) per startende
leraar per trimester van het ministerie van Onderwijs. Hiermee
moeten alle kosten, dus ook de vervangingskosten, worden betaald.19
3.3.3 Verantwoordelijkheid voor de begeleiding
De verantwoordelijkheid voor de begeleiding ligt op verschillende
niveaus.
De LEA moet een contactpersoon aanstellen die de contacten met
de scholen onderhoudt en de General Teaching Council for England
informeert over de voortgang van de nieuwe leraren in de eigen
regio. Verder organiseert de LEA bijeenkomsten voor de mentoren
om hun de mogelijkheid te geven informatie uit te wisselen. Ten
slotte bepaalt de LEA op basis van het oordeel van de school of een
leraar voldoet aan de induction standards.
De directeur van de school is verantwoordelijk voor de deelname van
de startende leraar aan het induction support program. Hij zorgt
ervoor dat de starter tien procent minder ingeroosterd wordt, wijst
een mentor aan, onderhoudt het contact met de LEA en geeft het
eindoordeel over het functioneren van de leraar.

19 Institute of Education (2002), Evaluation of the Effectiveness of the Statutory
Arrangements for the Induction of Newly Qualified Teachers, London.
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De mentor, een Advanced Skills Teacher, een ervaren leraar of
iemand uit het management van de eigen school, observeert lessen
van de leraar en bespreekt ongeveer een keer per anderhalve tot
twee maanden de voortgang. De mentor en leraar stellen samen het
individuele programma van de leraar op. Ongeveer eenderde van
de nieuwe leraren spreekt zijn mentor wekelijks, eenderde om de
week en de rest minder vaak.20
De beginnende leraar is medeverantwoordelijk voor het opstellen van
het individuele programma.
3.3.4 Training en begeleiding mentor
Er zijn diverse mogelijkheden voor de mentor om zich voor te
bereiden op zijn taak. De Teacher Training Agency heeft een handboek gepubliceerd voor mentoren: Supporting Induction, The role of
Induction Mentor.21 Alle LEA’s bieden daarnaast cursussen aan
(Induction skills training), variërend van een eenmalige bijeenkomst
van twee uur tot bijeenkomsten van twee uur per week gedurende
tien weken. Mentoren kunnen deelnemen aan informele bijeenkomsten en workshops of elkaar ondersteunen, de zogenaamde
mentor buddies.

3.4 Resultaten
Het begeleidingsprogramma lijkt effect te hebben. Op deze korte
termijn is nog niet met zekerheid te zeggen of startende leraren
minder snel het vak verlaten dankzij de begeleiding. De resultaten
tot nu toe wijzen wel in die richting.22

3 Engeland

Iedereen is het erover eens dat beginnende leraren dankzij het
begeleidingsprogramma effectiever werken. De schooldirecteuren
en mentoren vinden dat de verplichting om een begeleidingsjaar te
verzorgen van groot belang is voor een succesvol verloop van de
carrière. De startende leraren denken dat hun leerproces dankzij
de begeleiding sneller gaat. Ze waarderen vooral het observeren,
geobserveerd worden en het geven en krijgen van feedback.

20 Totterdell, M, Heilbronn, R., Bubb, S., and Jones, C. (2002) Evaluation of the
Effectiveness of the Statutory Arrangements for the Induction of Newly Qualified
Teachers, Institute of Education University of London.
21 http://www.tta.gov.uk.
22 EPPI (2004), The impact of newly qualified teachers (NQT) induction programmes on
the enhancement of teacher expertise, professional development, job satisfaction or
retention rates: a systematic review of research literature on induction, London.
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In 2001 constateerde Ofsted dat eenderde van de scholen voor
secundair onderwijs zich niet hield aan de afspraak van tien procent
minder lesgeven. Ook scholen voor primaire onderwijs roosterden
de leraren in de loop van het begeleidingsprogramma meer in.23
Uit onderzoek van het Institute of Education naar het begeleidingsprogramma blijkt dat veel leraren de begeleidingstijd niet kregen
omdat ze moesten invallen voor een andere leraar of omdat er geen
vervanging voor de starter was.24
Het is soms lastig om een mentor aan te stellen, omdat er geen
regelingen zijn getroffen over extra salaris of tijd voor zijn taak.
De National Union of Teachers pleit daarom voor een vrijstelling van
een halve dag per week. Ongeveer eenderde van de scholen geeft de
mentor momenteel een vrijstelling van een half uur tot een uur per
week.
De voorloper van het Career Entry Development Profile, het Career
Entry Profile, werd gezien als het minst succesvolle instrument
van de induction and support program. Dit profiel was meer een
momentopname aan het eind van de opleiding en verloor zodra de
starter aan het werk was al snel zijn waarde. Mentoren wisten vaak
niet wat ze ermee aan moesten. Het is daarom aangepast en de
huidige vorm, met drie evaluatiemomenten, lijkt effectiever.25
Financiering
In eerste instantie bepaalde Dfes dat de Local Education Authorities
verantwoordelijk waren voor het financieren van het begeleidingsprogramma. De LEA’s moesten in ieder geval de kosten voor het
minder lesgeven van de startende leraren vergoeden. Aangezien de
bijdrage van de LEA’s per startende leraar uiteen liep van £ 450 tot
£ 1.200, stelde Dfes in 2001 de bijdrage vast op £ 1.000.26

23 OFSTED. (2001), The Induction of Newly Qualified Teachers, London: OFSTED.
24 Totterdell,M, Heilbronn, R., Bubb, S., and Jones, C. (2002), Evaluation of the
Effectiveness of the Statutory Arrangements for the Induction of Newly Qualified
Teachers, Institute of Education University of London.
25 Totterdell,M, Heilbronn, R., Bubb, S., and Jones, C. (2002), Evaluation of the
Effectiveness of the Statutory Arrangements for the Induction of Newly Qualified
Teachers, Institute of Education University of London.
26 Institute of Education (2002), Evaluation of the Effectiveness of the Statutory
Arrangements for the Induction of Newly Qualified Teachers, London.
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Frankrijk
4.1 Achtergrond en organisatie van het onderwijs
Het Franse onderwijssysteem bestaat uit écoles (basisscholen), collèges
(eerste vier klassen van het voortgezet onderwijs) en lycées (laatste
drie klassen van het voortgezet onderwijs). In Frankrijk zijn ongeveer
dertien miljoen leerlingen. Er zijn ruim 1,1 miljoen mensen werkzaam
in de onderwijssector, waarvan de leraren 73 procent uitmaken.
Frankrijk heeft een centralistische traditie, hetgeen terug te zien is in de
bevoegdheden van de staat in het bepalen en toepassen van onderwijsbeleid en nationale onderwijsprogramma’s. Verder zorgt de staat voor de
werving, de opleiding en de betaling van docenten en financiert de staat
de meeste onderwijsuitgaven. Er zijn 25 regionale onderwijsautoriteiten
en 96 departementen. De regionale onderwijsautoriteiten hebben een
uitvoerende rol en rapporteren aan de minister. De laatste jaren hebben
de regionale onderwijsautoriteiten meer bevoegdheden gekregen. Ze
kennen de budgetten toe aan de scholen voor primair onderwijs en zijn
verantwoordelijk voor het onderhoud van alle schoolgebouwen. Verder
plaatsen ze de leraren op een school. Leraren kunnen jaarlijks aangeven
of ze van school willen veranderen en zo ja waar hun voorkeur ligt.27
Lerarenopleiding
In Frankrijk is de lerarenopleiding en begeleiding van startende
leraren meer dan in andere landen aan elkaar gekoppeld. Dit komt
doordat het laatste studiejaar en de nascholing en begeleiding in
het eerste jaar voor de klas door dezelfde instantie verzorgd worden.
Een leraar volgt eerst een opleiding in een bepaald vak (minimaal
drie jaar) en behaalt zijn Licence. Hierna kiest de student voor de
lerarenopleiding, waarvoor hij een toelatingsexamen moet doen
bij het IUFM (Institute Universitaire de formation de maitres).
Het IUFM verzorgt zes opleidingen, voor de volgende bevoegdheden:
leraren basisonderwijs, gymleraren, leraren secundair onderwijs,
leraren bovenbouw secundair onderwijs, leraren beroepsonderwijs
en onderwijsadviseurs. De opleiding bestaat uit een jaar onderwijs
en stages, afgesloten met een examen: CERPE voor leraren primair
onderwijs (concours externe de recrutement des professeurs des
écoles) en CAPES voor leraren secundair onderwijs (certificat
d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire).28

27 Eurydice (2001), The education system in France (2001/2002),
http://www.eurydice.org.
28 Eurydice (2001), The education system in France (2001/2002),
http://www.eurydice.org.
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Figuur 1: Opleiding tot leraar
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Afgestudeerde leraren worden toegewezen aan een van de 25 regionale onderwijsautoriteiten (Académies). De Académie bepaalt op
welke school de starter gaat werken. Iedere Académie heeft een
onderwijsinspectie. Er zijn eveneens 25 lerarenopleidingen (IUFM),
die samenwerken met universiteiten in de regio.
Een startende leraar werkt in zijn begeleidingsjaar parttime op een
school en assisteert een leraar op een andere school. Daarnaast volgt
de leraar een dag per week college bij de lerarenopleiding.

4 Frankrijk

De grens tussen student en startende leraar is vaag. Op sommige
scholen worden de stagiaires voor vol aangezien, terwijl ze op andere
scholen meer als studenten worden bekeken. Officieel zijn het leraren
die zich kwalificeren voor hun permanente bevoegdheid.

4.2 Het begeleidingsprogramma
De lerarenopleiding in huidige vorm (IUFM) is oorspronkelijk in
1990 ingesteld om alle leraren op een zelfde wijze op te leiden en
voor te bereiden op hun functie. Het doel was meer studenten voor
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de lerarenopleiding te laten kiezen en het niveau van de opleiding
te verhogen.29
Ook na de begeleiding als starter houdt de leraar recht op nascholing:
in zijn hele carrière mag hij in totaal een jaar hieraan besteden. Na
het begeleidingsjaar krijgt de leraar drie weken nascholing in het
eerste jaar hierna en twee weken in het tweede jaar.30
4.2.1 Doel en doelgroep
Het doel van de begeleiding van starters is leraren in staat stellen
om kwalitatief goed onderwijs te geven aan leerlingen met diverse
achtergronden.
Alle leraren die het eerste jaar van de lerarenopleiding hebben
gehaald nemen deel aan het programma. De programma’s zijn
aangepast aan de onderwijssectoren waar de leraren lesgeven.
4.2.2 Inhoud
Het begeleidingsprogramma is opgebouwd uit drie onderdelen. De
startende leraar besteedt eenderde van zijn tijd aan lesgeven op zijn
eigen school. Daarnaast krijgt hij nascholing en begeleiding bij het
IUFM. Ten slotte schrijft hij een memoire professionel, dit is een
scriptie over een bepaald aspect van het onderwijs.
De startende leraar krijgt twee begeleiders: een conseiller pédagogique, de mentor binnen de eigen school, en een begeleider binnen
de lerarenopleiding.
De mentor is een ervaren leraar in hetzelfde vakgebied. Hij verzorgt
de eerste kennismaking met de school en de klas, adviseert de starter
en begeleidt hem bij het schrijven van het memoire professionel. Het
evalueren van de startende leraar en het bewaken van de kwaliteit
van zijn werk behoren ook tot de taken van de mentor. De mentor
onderhoudt contact met de begeleider van de lerarenopleiding om
op de hoogte te blijven van de voortgang van de leraar.31
De begeleider van de lerarenopleiding ondersteunt de startende
leraar bij zijn studie en komt twee keer in het schooljaar naar de
school van de starter om zijn les te observeren. De lerarenopleiding
laat de school verder vrij in het begeleiden van de startende leraar.

29 Pimm, D, Chazan, D. and Paine, L. (2003), Being and becoming a Mathematic
Teacher: Ambiguities in Teacher Formation in France, uit Britton, E, Comprehensive
Teacher Induction, Washington.
30 http://www.eurydice.org/Eurybase/Application/frameset.asp?country=FR&language=EN.
31 Memo stagiaires IUFM, les conseillers pedagogique, http://www.edm.snes.edu/.
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4.2.3 Activiteiten
De startende leraar geeft wekelijks anderhalve dag les (zeven tot
negen uur) op zijn eigen school. Tussen maart en november loopt
de starter daarnaast een stage van in totaal dertig lesuren op een
andere school, tijdens de Stage de pratique accompagnée. Een halve
dag per week observeert en assisteert hij een andere leraar.
Verder besteedt de starter anderhalve dag per week aan nascholing
bij de lerarenopleiding. Eén dag is verplicht. De leraar volgt dan
trainingen in het plannen van lessen, het curriculum, lesgeven en
vakinhoudelijke onderwerpen. Een halve dag is facultatief, dan
worden vaak korte cursussen of workshops verzorgd, over bijvoorbeeld orde houden, culturele diversiteit of het gebruik van ict.
De beginnende leraar maakt deel uit van een groep starters die
gezamenlijk de cursussen volgen, opdrachten uitvoeren en ervaringen
delen.
Het memoire professionel vormt de connectie tussen de praktijk van
het lesgeven en de studie. De leraar kiest een thema dat hij in de
dagelijkse praktijk regelmatig tegenkomt, doet hier onderzoek naar
en schrijft een scriptie van ongeveer dertig pagina’s. De lerarenopleiding begeleidt de starter bij dit project.32
4.2.4 Certificering en beoordeling
In het jaar dat de leraar op school werkt zijn er vier evaluatiemomenten. De mentor evalueert de leraar twee keer, de inspectie van de
lokale onderwijsautoriteit een keer en de directeur van de school
doet de eindevaluatie. De directeur geeft de leraar een eindcijfer voor
zijn functioneren; dit is het enige cijfer dat wordt bewaard in het
dossier van de leraar.
De eindbeoordeling van de leraar vindt buiten het IUFM plaats en
wordt gebaseerd op zijn memoire professionel, zijn werk op de
school en de opleidingsvakken. De leraar presenteert zijn memoire
professionel voor een examencommissie, voorgezeten door de
directeur van de regionale onderwijsautoriteit.
Als de leraar slaagt, haalt hij zijn certification pour titularisation.33

4.3 Randvoorwaarden
4.3.1 Arbeidsvoorwaarden
Startende leraren in Frankrijk geven het eerste jaar maar eenderde
van een fulltime lesaanstelling (achttien uur) les. De starters worden
wel benoemd en betaald als fulltime leraren.
De staat adviseert de Académies de startende leraren niet voor een
probleemklas te zetten.
4.3.2 Financiering
Alle leraren zijn in dienst van de overheid. De overheid betaalt dus
een fulltime salaris voor de parttime werkende starters.
4.3.3 Verantwoordelijkheid voor de begeleiding
De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de nieuwe leraar
ligt bij verschillende instanties en personen. Op nationaal niveau
stelt het ministerie van Onderwijs een plan national de pelotage op
waarin de richtlijnen voor de begeleiding staan. Daarnaast organiseert het ministerie cursussen en seminars.
De directeur van de regionale onderwijsautoriteit, de Académie,
benoemt de voorwaarden voor het regionale scholingsplan, dat
vervolgens door de lerarenopleiding wordt opgesteld. De directeur
moet, als werkgever, leraren toestemming geven om aan het begeleidingsprogramma deel te nemen.
Het IUFM, voert de training en begeleiding uit en plaatst de leraren
op de scholen. Iedere starter krijgt een mentor van de lerarenopleiding, die de voortgang van de leraar bijhoudt.34
De regionale Onderwijsinspectie beoordeelt het werk van de leraar
één maal. Daarnaast kan de Inspectie ervoor kiezen om een onderzoek uit laten voeren door een inspecteur die beschikt over voldoende kennis van het vakgebied van de startende leraar. De onderwijsinspectie benoemt een mentor voor iedere starter.
De schooldirecteur beoordeelt het werk van de leraar aan het eind
van het jaar.
De mentor, conseiller pédagogique, is verantwoordelijk voor de
introductie van de nieuwe leraar binnen de school.

4 Frankrijk

4.3.4 Training en begeleiding mentor
Iedere IUFM organiseert nascholing voor begeleiders.
32 Pimm, D, Chazan, D. and Paine, L. (2003), Being and becoming a Mathematic
Teacher: Ambiguities in Teacher Formation in France, uit Britton, E, Comprehensive
Teacher Induction, Washington.
33 Meirieu, P. (2001). Cahier des charges de la deuxieme annee en institut universitaire de
formation de maitres, http://www.education.gouv.fr/rapport/merieuiufm.pdf.
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34 http://www.iufm.education.fr/f_formations.htm.
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4.4 Resultaten
De begeleiding van startende leraren heeft een positief effect op
de keuze voor het beroep leraar. Sinds het IUFM is opgericht is het
aantal studenten dat voor de lerarenopleiding kiest hard toegenomen.
De studenten kiezen nu, in tegenstelling tot vroeger, veel bewuster
voor het vak leraar.
Startende leraren hebben als ze eenmaal lesgeven vaak kritiek op de
wijze waarop het IUFM de begeleiding organiseert. Ze vinden dat ze
te weinig geschoold zijn in didactische vaardigheden. Bovendien
hebben ze weinig ervaring in het houden van orde en het lesgeven
aan combinatieklassen.35

4 Frankrijk

Er ligt momenteel een voorstel om de leraar ook na het begeleidingsjaar nog gerichte begeleiding van het IUFM te geven. Iedere nieuwe
leraar zou een coach moeten krijgen. Er is zeker behoefte aan onder
de leraren, maar gezien de hoge kosten die hieraan verbonden zijn
zal de komst van een coach nog een tijdje op zich laten wachten.

35 Cros, F and Obin, J. (2003), Attracting, developing and retaining effective teachers,
OECD Country Backgound Report for France.
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Californië,Verenigde Staten
5.1 Achtergrond en organisatie van het onderwijs
De Verenigde Staten hebben een sterk gedecentraliseerd onderwijssysteem. De staten zijn zelf verantwoordelijk voor het onderwijs, de
scholen en het curriculum; er is geen federale regelgeving. Wel is er
op federaal niveau de wet No child left behind aangenomen om ervoor
te zorgen dat alle staten zich gaan inzetten voor goed onderwijs voor
alle leerlingen om zo verschillen tussen arm en rijk, blank en
gekleurd te verkleinen. Nauw daarmee verbonden is het streven naar
verbetering van de kwaliteit van de leraren en het onderwijsondersteunend personeel. De staten hebben de vrijheid om een eigen
strategie te ontwikkelen voor de kwaliteitsverbetering van de leraren.
Dit kan bijvoorbeeld door beurzen beschikbaar te stellen, alternatieve
opleidingen aan te bieden of bonussen te geven. De meeste staten
hebben verantwoordelijkheden gedelegeerd naar de schooldistricten.
In Californië zijn ruim duizend schooldistricten, waar meer dan zes
miljoen leerlingen les volgen. Voor zo’n 1,6 miljoen leerlingen is de
Engelse taal niet de moedertaal. Er zijn 260.000 leraren werkzaam
op de California Public Schools. Hiervan zijn 26.000 leraren één of
twee jaar werkzaam als leraar. Ongeveer 29.000 leraren beschikken
niet over de juiste bevoegdheid. De vraag naar leraren is groot en de
verwachting is dat deze de komende jaren blijft toenemen.
Tot de jaren negentig kregen beginnende leraren in Californië geen
begeleiding en verliet zo’n vijftig procent van de nieuwe leraren
binnen vijf jaar het vak. Daarom formuleerde Californië begin jaren
negentig richtlijnen voor begeleiding van startende leraren. In eerste
instantie was het de bedoeling dat deze richtlijnen een handleiding
zouden vormen voor het California New Teacher Project. Dit
programma werd vervolgens geëvalueerd en aangepast, en zo
ontstond een tweejarig programma, het Beginning Teacher Support
and Assessment (BTSA) program.
In 1998 nam Californië een wet aan waarin besloten werd tot het
instellen van een basisprogramma voor alle lerarenopleidingen en
het invoeren van nationale richtlijnen voor de begeleiding van
startende leraren gedurende de eerste twee jaar.
In 2002 hebben de California Commission on Teacher Credentialing
en de California Department of Education nieuwe Standards of Quality
and Effectiveness for Professional Teacher Induction Programs
ingevoerd. Deze moeten worden opgenomen in de BTSA.
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Lerarenopleiding
De lerarenopleiding duurt vier tot vijf jaar, inclusief stages. Leraren
die hun opleiding met succes hebben afgerond krijgen een startkwalificatie voor vijf jaar. In deze vijf jaar moet de leraar ofwel een
begeleidingsprogramma voor starters volgen of een vijfde studiejaar
doorlopen dat voldoet aan gestelde eisen. Hierna kan de leraar een
aanvraag indienen bij de California Commission on Teacher
Credentialing voor een permanente bevoegdheid.36

5.2 Beginning Teacher Support and Assessment Program
De staat geeft met het BTSA program de randvoorwaarden aan voor
het begeleiden van starters. De nationale richtlijnen geven weer
wat de startende leraar minimaal moet bereiken. Een aantal bijeenkomsten en trainingen wordt centraal georganiseerd. De inhoud van
het BTSA is verder afhankelijk van de regio (Californië is opgedeeld
in zes regio’s), het schooldistrict en de student. Schooldistricten,
regionale onderwijsinstellingen, onafhankelijke scholen en instellingen voor hoger onderwijs geven invulling aan het programma.
Er zijn zo’n 149 verschillende BTSA-programma’s in Californië.
5.2.1 Doel en doelgroep
Het doel van California Beginning Teacher Support and Assessment
Program staat omschreven in de onderwijswet: het moet een soepele
overgang van studie naar het beroep leraar realiseren, de prestaties
van de leerlingen verbeteren, startende leraren in staat stellen om
kinderen van diverse achtergronden en met verschillende niveaus
effectief les te geven en bijdragen aan het behoud van leraren.

5 Californië,Verenigde Staten

Alle leraren met een startkwalificatie voor vijf jaar moeten aan het
BTSA program deelnemen, tenzij ze een vijfde studiejaar volgen.
Leraren die niet over deze startkwalificatie beschikken, maar bijvoorbeeld een tijdelijke bevoegdheid hebben, mogen niet deelnemen.
5.2.2 Inhoud
Volgens de nationale richtlijnen moet het BTSA de volgende onderdelen bevatten:
– California Formative Assessment and Support System for Teachers
(CFASST): dit is een programma voor zelfevaluatie waarmee
startende leraren hun behoefte aan professionele ontwikkeling in
kaart kunnen brengen en deze op de praktijk laten aansluiten;

36 http://www.ctc.ca.gov/credentialinfo/leaflets/cl561c.html.
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– Individualized Induction Plan: het individuele ontwikkelingsplan
van de leraar;
– (regionale) bijeenkomsten.
Iedere startende leraar krijgt een mentor, die de situatie van een
startende leraar goed kent, prima kan samenwerken en bereid is mee
te doen aan assessments. De mentor heeft aangetoond ook aan eigen
professionele ontwikkeling te werken en is een goed rolmodel.
Als de mentor een ‘gewone’ leraar is, begeleidt hij maximaal vier
startende leraren. Hij wordt hiervoor vrijgeroosterd. Als de mentor
fulltime begeleider is, heeft hij tien tot twaalf starters onder zijn
hoede.
De beginnende leraar kan met het California Formative Assessment
and Support System for Teachers inzichtelijk maken in hoeverre hij
over de California Standards for the Teaching Profession (CSTP)
beschikt.37 Dit zijn zes voorwaarden waaraan de startende leraar
aan het eind van het programma moet voldoen. De uitkomst van
het California Formative Assessment and Support System for
Teachers is van invloed op het individuele traject van de starter.
De leraar overlegt met zijn mentor over de inhoud van het persoonlijke programma, het Individualized Induction Plan. Dit ontwikkelingsplan bevat duidelijke doelstellingen voor het eerste jaar dat de
leraar in dienst is. Daarnaast leggen de leraar en begeleider ook de
ondersteuning die de leraar krijgt vast in het plan. Ze hebben op
zijn minst maandelijks formeel en wekelijks informeel contact. Dit
individuele programma van de startende leraar vormt een belangrijk
onderdeel van zijn begeleidingsprogramma.
Het California Formative Assessment and Support System for
Teachers moet ook bijdragen aan het verbeteren van de vaardigheden
van leraren. Het moedigt startende leraren aan samen te werken en
informatie te delen en biedt een structuur voor het signaleren en
oplossen van problemen.
5.2.3 Activiteiten
In het eerste jaar moet de beginnende leraar zich de vereisten van
de California Standards for the Teaching Profession eigen maken.
De leraar doorloopt de volgende programmaonderdelen:
– kennismaken met de klas, school, district en gemeenschap;

37 zie bijlage 6.

43

Startende leraren in het buitenland

– opdracht: het creëren van een goede leeromgeving. De mentor en
startende leraar kiezen een onderdeel van de Standard 2 uit de
CSTP en maken een actieplan;
– observatie 1: de leraar wordt geobserveerd en krijgt feedback;
– beoordelen van leerlingen;
– observatie 2: indien nodig kan het individuele ontwikkelingsplan
worden aangepast;
– evaluatie van de professionele ontwikkeling.
In het daaropvolgende jaar krijgt de leraar het volgende programma:
– de klas, school, district en gemeenschap;
– nationale onderwijsstructuur;
– opdracht: lesplanning maken. De leraar bereidt vijf lessen voor
met als doel de kennis van de leerlingen te vergroten. De mentor
beoordeelt twee lessen en de resultaten van de leerlingen;
– bestanddelen van effectief lesgeven: de leraren analyseren hun
eigen vaardigheden;
– beoordelen van de voortgang van leerlingen over langere tijd;
– evaluatie van de professionele ontwikkeling.38
Scholen kunnen verschillende aanvullende faciliteiten aanbieden.
Zo krijgen sommige starters een toelage van $ 20 voor ieder uur dat
ze besteden aan nascholing. Andere starters gaan voor ze aan hun
eerste werkdag beginnen naar een Summer School van vier dagen.
5.2.4 Certificering en beoordeling
De voortgang van de leraar wordt voortdurend gevolgd door zijn
mentor. Daarnaast dwingt het programma hem ook zijn eigen
functioneren te analyseren. Aan het eind van de twee jaar is de
eindbeoordeling: is die positief dan ontvangt de starter een
permanente lesbevoegdheid.

5 Californië,Verenigde Staten

5.3 Randvoorwaarden
5.3.1 Arbeidsvoorwaarden
De staat adviseert de school om de werkomgeving van de startende
leraren aan te passen: een startende leraar kan bijvoorbeeld een
‘makkelijke’ klas krijgen, minder taken binnen de school uitvoeren,
alleen leerlingen uit hetzelfde jaar lesgeven of minder leerlingen in
de klas krijgen.

38 http://www.omsd.k12.ca.us/teacher/cfasst.pdf.
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De startende leraar geeft minder uren les, maar wordt als fulltime
leraar betaald, en krijgt zo tijd voor het begeleidingsprogramma.
5.3.2 Financiering
De staat financiert het programma: de school krijgt $ 3.500
(zo’n € 2.400) voor iedere startende leraar die aan het programma
meedoet. De staat verwacht van het district waar de school in ligt
een bijdrage van $ 2.000 (ongeveer € 1.600) per leraar. Daarnaast
betalen maatschappelijke organisaties, scholen of lerarenopleidingen
een bijdrage.
In 2001 kostte het totale programma $ 104 miljoen (€ 82,5
miljoen) en namen er zo’n 29.000 leraren aan deel.
5.3.3 Verantwoordelijkheid voor de begeleiding
De verantwoordelijkheden voor de begeleiding van de starter liggen
bij het district of de regio, de directeur van de school, de mentor en
de leraar zelf.
De directeur is eindverantwoordelijk voor de begeleiding, zorgt
ervoor dat de startende leraar voldoende begeleiding krijgt en evalueert en de directeur houdt de voortgang van de begeleiding bij.
De mentor stelt samen met de starter het Individualized Induction
Plan op, observeert de lessen van de leraar en zorgt ervoor dat hij
regelmatig een afspraak heeft met de starter.
De startende leraar zelf draagt bij aan zijn individuele ontwikkelingsplan.
De California Commission on Teacher Credentialing bepaalt of de
starter een permanente lesbevoegdheid krijgt.
5.3.4 Training en begeleiding mentor
De mentor wordt, indien nodig, in al zijn werkzaamheden begeleid.
Er zijn handboeken voor mentoren, zoals A Guide for Support
Providers in Their Work with Beginning Teachers en A Guide to
Becoming Culturally Responsive and Responsible Educators. Daarnaast
zijn er diverse trainingen. Mentoren moeten leren hoe ze uit een
assessment de juiste informatie halen voor het opstellen van een
persoonlijk ontwikkelingsplan.

5.4 Resultaten
Het begeleidingsprogramma lijkt effect te hebben op het behoud van
starters. Een jaar na het afronden van het programma is 96 procent
van de deelnemende leraren nog werkzaam in het onderwijs en na
twee jaar nog 94 procent.
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5 Californië,Verenigde Staten

Het lerarentekort is echter nog onveranderd groot. Bovendien heeft
zo’n dertig tot vijftig procent van de leraren, die nu maximaal vijf
jaar lesgeven, een tijdelijke bevoegdheid. Deze tijdelijke lesbevoegdheid is ingesteld om het lerarentekort aan te pakken. Deze leraren
hebben een verkorte opleiding gevolgd en mogen niet deelnemen
aan het BTSA program.39

39 WestEd (2002), Final report of the independent evaluation of the Beginning
Teacher support and assessment program.
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Connecticut,Verenigde Staten
6.1 Achtergrond en organisatie van het onderwijs
Er zijn in Connecticut zo’n duizend scholen, verspreid over de 166
schooldistricten, waar ruim 42.000 leraren werken. Er staan ongeveer 570.000 leerlingen ingeschreven op de scholen. Het onderwijs
wordt grotendeels door de staat en de districten gefinancierd.40
Eind jaren tachtig was er een groot lerarentekort in Connecticut.
De overheid besloot tot het doorvoeren van verschillende onderwijshervormingen, gericht op het opleiden, begeleiden en professionele
ontwikkeling van leraren. In de wetgeving werd de plicht tot een
begeleidingsprogramma voor startende leraren opgenomen.
Tegelijkertijd verhoogde het Connecticut State Department of
Education het salaris van de leraren: van een gemiddeld jaarsalaris
in 1986 van $ 29.437 naar $ 47.823 in 1991. De kosten hiervoor
werden tot 1990 gedekt door het Education Enhancement Trust Fund;
daarna kwam het op de reguliere arbeidskostenpost van het
ministerie van Onderwijs.
Lerarenopleiding
In Connecticut hebben leraren een lerarenopleiding gevolgd op
undergraduate-, postbaccalaureate- of master-niveau. Ze moeten
minimaal een major halen in het vak waarin ze lesgeven.
Stages vormen een integraal onderdeel van de opleiding. Sinds
2003 moeten alle lerarenopleidingen voldoen aan de eisen van de
National Council for the Accreditation of Teacher Education en zijn
alle studenten verplicht stages te lopen.
Alle studenten moeten twee nationale examens halen, de Praxis test 1
en 2, professional assessment for beginning teachers. Deze examens
zijn gericht op kennis en vaardigheden. In het eerst jaar dat leraren
werken leggen ze het derde Praxis examen af, waarbij hun vaardigheden in het lesgeven getest worden.
De afgestudeerde leraar krijgt een lesbevoegdheid voor startende
leraren, het Initial Educator Certificate, dat drie jaar geldig is.

40 State Department of Education (2002), Profiles of Our Schools: The Condition of
Education in Connecticut.
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6.2 Connecticut’s Beginning Educator Support and
Training program
Het Connecticut’s Beginning Educator Support and Training program
(BEST) is een nationaal tweejarig programma. Als een startende
leraar aan het eind van de twee jaar niet voldoet aan de gestelde
eisen, moet hij een derde jaar volgen.
Het BEST program heeft een groot bereik onder de leraren. In het
schooljaar 2002/2003 namen ruim vijfduizend startende leraren
deel aan het BEST program. Ruim 13.000 leraren waren getraind als
mentor en 1.100 als scorer (iemand die portfolio’s beoordeelt).41
Er zijn twee verschillende begeleidingsvormen binnen het BEST
program, gericht op leraren die werkzaam zijn in verschillende
sectoren:
– Portfolio induction program is een tweejarig begeleidingprogramma
waarin zowel ondersteuning wordt geboden als een portfolio
opgebouwd.42
– Support only induction is een eenjarig begeleidingsprogramma
waarbij de leraren alleen begeleiding krijgen van een mentor.43

6 Connecticut,Verenigde Staten

Hieronder wordt de eerstgenoemde versie besproken.
6.2.1 Doel en doelgroep
Het doel van het programma is alle leerlingen in Connecticut
kwalitatief goed onderwijs laten volgen. Dit moet bereikt worden
door alle leraren de ondersteuning te bieden waarmee ze hun
vaardigheden kunnen verbeteren. De begeleiding en ondersteuning
moet ertoe leiden dat ze het vak niet willen verlaten.
Iedere leraar die werkt op een openbare school en het Initial
Educator Certificate heeft, moet het BEST program volgen.
De leraren die het Portfolio induction program volgen, moeten zijn
afgestudeerd als leraar primair onderwijs, secundair onderwijs of in
de vakken Engels, muziek, gym, kunst, buitenlandse talen, sociale
wetenschappen, wiskunde en exacte vakken.

41 Commissioner of Education (2004), Beginning Educator Support and Training
(BEST) Program Portfolio Performance Results, http://www.state.ct.us/sde/dtl/ta/best/e_communication/brd_rpts&circ_ltrs/port_perf_results.pdf.
42 Dit programma is voor: teachers certified in: elementary education, English language arts, mathematics, middle grades, music, physical education, science, social studies, special education, visual arts, world languages and bilingual education.
43 Dit programma is voor: teachers of: agriculture and vocational agriculture, business
education, health, home economics, technology education, partially sighted,
hearing impaired, blind, marketing education, occupational and trades-related subjects in vocational-technical schools or in a comprehensive high school and TESOL.
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6.2.2 Inhoud
Alle starters krijgen een ervaren leraar als mentor, of een zogenaamd
support team waarmee ze per jaar dertig contacturen hebben. Een
support team bestaat uit meerdere leraren, die een of meerdere
starters begeleiden.
Het eerste jaar krijgt de leraar algemene begeleiding en in het tweede
jaar ligt de nadruk meer op het portfolio. Deze moet de leraar aan
het eind van het tweede jaar hebben samengesteld. De leraar kan
hiermee laten zien dat hij over de benodigde vaardigheden beschikt.
Leraren in het primair onderwijs nemen binnen het portfolio
induction program deel aan de variant voor het primair onderwijs.
Als een leraar een derde jaar begeleiding moet volgen, kan hij
gerichte trainingen krijgen in het samenstellen van het portfolio
(BEST Portfolio Assessment Conference).
Leraren worden in staat gesteld de competenties en vaardigheden te
ontwikkelen, die Connecticut’s Common Core of Teaching vereist.44
6.2.3 Activiteiten
Het programma ziet er als volgt uit. In het eerste jaar krijgt de leraar
regelmatig begeleiding van de mentor of het mentorteam binnen
de school. Hij volgt vakinhoudelijke seminars, die georganiseerd
worden door de overheid. Eventueel zijn er ook online seminars.
Verder neemt hij deel aan de BEST orientation sessions.
In het tweede jaar wordt de begeleiding van de mentor of het
mentorteam voortgezet. Ook zijn de vakinhoudelijke seminars
weer onderdeel van het programma. De portfolio workshops zijn
een heel belangrijk onderdeel in dit jaar, aangezien de leraar in mei
het assessment voor het portfolio moet afleggen.
Er worden verschillende seminars en workshops georganiseerd. De
Best Orientation Sessions zijn bijeenkomsten georganiseerd door de
staat. Ze worden in het najaar gehouden en lichten het BEST
program toe. De Best seminars zijn regionale bijeenkomsten en
online seminars.45 Daarnaast zijn er zogenaamde In-person seminars,
waar startende leraren de mogelijkheid krijgen tot collegiale toetsing
met leraren van andere scholen, andere starters, scorers of leraren
die het vak hebben verlaten en werken bij het Department of
Education (teachers in residence). In totaal besteedt de startende
leraar jaarlijks 25 tot 30 uur aan vakinhoudelijke trainingen.

44 Zie bijlage 7.
45 Connecticut State Department of Education (2003), A guide to the BEST Program
for beginning teachers.
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In 2004 werden de volgende online seminars aangeboden46:
– elementary education;
– english language arts;
– mathematics;
– music;
– physical education;
– science;
– social studies;
– special education;
– visual arts;
– world languages.

6.3.2 Financiering
Het Department of Education financiert het programma, dat jaarlijks
$ 3,6 miljoen (ongeveer € 2,8 miljoen) kost. Eenderde wordt besteed
aan de workshops en professionele ontwikkeling van mentoren en
leraren. Eenderde wordt besteed aan de kosten die een school moet
maken voor het programma en eenderde gaat naar de ondersteuning
van de startende leraar. Ieder district ontvangt ongeveer $ 200 per
startende leraar van de staat, om hiermee de kosten voor de mentor
te dekken.48 Sommige districten kiezen ervoor om de mentor een
toelage te geven. De staat betaalt ongeveer $ 1.400 per starter, waarvan $ 300 gereserveerd is voor de vervanging van de starter.

6.2.4 Certificering en beoordeling
Aan het eind van het tweede jaar wordt het portfolio van de startende
leraren beoordeeld door de scorers. Dit zijn ervaren leraren die tussen
de vier en zes uur besteden aan het beoordelen van een portfolio.
Een portfolio bevat video-opnames van minimaal twee lessen,
documentatie van vijf tot acht lesdagen in dezelfde klas, voorbeelden
van leerlingen en een zelfanalyse van de leraar. Wanneer een scorer
een onvoldoende geeft, moet een andere scorer deze beoordeling
bevestigen. Als een leraar ook van de tweede scorer een onvoldoende
beoordeling krijgt, moet hij nog een derde jaar het BEST program
volgen.47 Tussen de 85 en 92 procent haalt het in een keer.

6.3.3 Verantwoordelijkheid voor de begeleiding
De staat beschrijft de contouren van het BEST program en de
districten geven hier invulling aan. De staat moet de cursussen en
workshops verzorgen en onderhoudt een website, die mogelijkheden
tot e-learning biedt en waar startende leraren contacten met andere
starters kunnen leggen.
Ieder schooldistrict heeft een BEST program contactpersoon die de
regionale bijeenkomsten organiseert en als aanspreekpunt voor de
school en de beginnende leraar fungeert.

6 Connecticut,Verenigde Staten

Wanneer de leraar het programma met succes heeft afgerond, komt
hij in aanmerking voor het Provisional Educator Certificate. Dit is
acht jaar geldig. De leraar moet vervolgens minimaal dertig maanden
les geven en voldoen aan de gestelde voorwaarden, om in aanmerking
te komen voor het Professional Educator Certificate. Dit wordt iedere
vijf jaar vernieuwd, mits de leraar gedurende deze vijf jaar minimaal
negen Continuing Education Units behaalt (een unit komt overeen
met tien uur nascholing).

6.3 Randvoorwaarden

De school is verantwoordelijk voor de registratie van de startende
leraar als deelnemer aan BEST bij Connecticut State Department of
Education.
De schooldirecteur moet aan iedere startende leraar een mentor
toewijzen.
De mentor houdt de frequentie van de begeleidingsbijeenkomsten
en de voortgang van de leraar bij. Een mentor moet beschikken over
kennis van diverse onderwijsmethoden en uitzoeken welke bij de
startende leraar past. Daarnaast moet hij ervoor zorgen dat de
startende leraar werkt conform de competenties en vereisten van
de common core of teaching.
De startende leraar moet minimaal om de week zijn voortgang en
ervaringen met zijn mentor bespreken.

6.3.1 Arbeidsvoorwaarden
De startende leraar krijgt minimaal acht keer vrij om zijn mentor
of andere leraren te observeren. Daarnaast moet hij jaarlijks dertig
contacturen met zijn begeleider hebben.

46 De online seminars zijn te vinden op http://www.ctbestorg onder Best Resource
Documents, Instruction and seminars in ten subject areas.
47 CTP (2001), Teaching Quality Policy brief, http://www.ctpweb.org.
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48 Britton, E. e.a. (2000), More Swimming, les sinking, perspectives on teacher induction in the US and abroad, http://www.wested.org/online_pubs/teacherinduction/.
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6.3.4 Training en begeleiding mentor
Een mentor of een support team volgt de BEST Program Support
Teacher training. Er zijn diverse trainingen, gericht op de begeleiding
van mentoren en scorers. Er is een training van drie dagen voor
leraren die mentor worden (Initial support teacher training).
De Portfolio support training is eendaagse algemene cursus om
ervaren mentoren bij te scholen en andere leraren inzicht te geven
in de eisen van een portfolio.
Daarnaast is er een eendaagse cursus om scorers die mentor worden
voor te bereiden, de Mentor Training for Portfolio Scorers. De
Portfolio Scorer Training is nascholing van zo’n vijftig uur voor
scorers.49
Een mentor moet minstens twintig uur nascholing volgen.

6.4 Resultaten

6 Connecticut,Verenigde Staten

De invoering van het begeleidingsprogramma was een onderdeel van
vergaande hervormingen. Doel van de hervormingen was verbetering
bereiken op vier gebieden: het werven van leraren, de lerarenopleiding, begeleiding van starters en professionele ontwikkeling van
leraren. Dit had zeker effect: binnen drie jaar was het lerarentekort
omgezet in een lerarenoverschot, Connecticut behoort nu tot de best
betalende staten en de kwaliteit van de leraren is toegenomen.
Jaarlijks verlaat zes tot zeven procent van de starters in Connecticut
het vak; dit percentage ligt lager dan het gemiddelde van de
Verenigde Staten.
Sinds er hogere eisen aan het beroep worden gesteld lijken er meer
goede kandidaten voor het beroep leraar te kiezen. Het percentage
leraren met een mastertitel is in Connecticut bijna twee keer zo hoog
als het gemiddelde percentage van de VS.50

voorbereiden en de voortgang van leerlingen bijhouden. 75 procent
is van mening dat het portfolio kan weergeven hoe ze lesgeven en
orde houden.52
Van alle leraren die deelnemen aan het BEST program haalt anderhalf procent het niet. Opvallend is dat beginnende leraren in de
zogenaamde hoge prioriteitsgebieden, de achterstandsgebieden, een
minder goede beoordeling krijgen voor hun portfolio dan leraren in
andere gebieden.
Enquêtes geven weer dat bijna alle mentoren hun werkzaamheden
in het BEST program als positief ervaren. Ze vinden dat het begeleidingsprogramma een goede bijdrage levert aan hun contacten met
collega’s, hun professionele ontwikkeling en de gemeenschappelijke
gedachtevorming over lesgeven. Bovendien geven ze aan dat ze
dankzij hun functie ook de eigen lesmethoden kritisch beoordelen
en aanpassen.53
Ten slotte hebben de hervormingen hun uitwerking gehad op de
leerlingen; sinds de jaren negentig is het aantal allochtone leerlingen
toegenomen, het verschil in prestatie tussen autochtone en allochtone leerlingen afgenomen en presteren de leerlingen beter in nationale testen, zoals National Assessment of Educational Progress.54

Het BEST program is in de loop van de jaren aangepast. In eerste
instantie werden de vaardigheden van startende leraren getest op
basis van het van Connecticut Competency Instrument (CCI). Dit ging
uit van vijftien competenties waaraan een leraar moest voldoen.
Dit werd vanaf 1996 vervangen door een portfolio.51
Meer dan negentig procent van de leraren geeft aan dat ze het
portfolio een goede manier vinden om te laten zien hoe ze lessen

49 http://www.ctbest.org/ExperiencedTeachers.asp.
50 CTP (2001), Teaching Quality Policy brief, http://www.ctpweb.org.
51 Wilson, S., Darling-Hammond, L., Berry, B. (2001), A case of successful Teaching
Policy: Connecticut’s Long term efforts to improve Teaching and Learning, CTP,
Washington.
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52 Commissioner of Education (2004), Beginning Educator Support and Training
(BEST) Program Portfolio Performance Results
http://www.state.ct.us/sde/dtl/t-a/best/e_communication/brd_rpts&circ_ltrs/portperf_results.pdf.
53 Alliance for Excellent Education (2004), Tapping the Potential, retaining and
Developing High-Quality New Teachers, http://www.all4ed.org.
54 CTP (2001), Teaching Quality Policy brief, http://www.ctpweb.org.
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Luzern, Zwitserland
7.1 Achtergrond en organisatie van het onderwijs
Zwitserland bestaat uit 26 kantons, die verantwoordelijk zijn voor
het onderwijs. Er is geen federaal ministerie van Onderwijs. Luzern
is een kanton gelegen in het midden van Zwitserland. Van de ruim
zeven miljoen inwoners in Zwitserland wonen er 350.000 in Luzern.
Er zijn ruim 50.000 leerlingen in het primair en secundair onderwijs
in Luzern.
De begeleiding van startende leraren verschilt per kanton: soms
laat een kanton de begeleiding over aan de scholen, terwijl andere
kantons een uitgebreid programma organiseren.
Lerarenopleiding
De lerarenopleiding in Zwitserland is momenteel onderhevig aan
hervormingen. Op dit moment bieden de Seminars de lerarenopleiding aan. In de Duitstalige kantons wordt de lerarenopleiding
in de komende jaren de verantwoordelijkheid van de Pädagogische
Hochschulen, hogescholen die gelieerd zijn aan universiteiten. Een
studie voor leraar basisonderwijs duurt drie jaar, voor leraar in de
onderbouw van het voortgezet onderwijs vier en voor de bovenbouw
van het voortgezet onderwijs vijf jaar. De student loopt tijdens de
opleiding minimaal twaalf weken stage. De studie wordt afgesloten
met een praktijkexamen waarbij de student een les voorbereidt en
lesgeeft. Een examencommissie met een afgevaardigde van het kanton, de mentor van de student en een medewerker van de universiteit observeert de student. Een afgestudeerde leraar is bevoegd zijn
werk als leraar uit te voeren.55

7.2 Het begeleidingsprogramma
In Zwitserland is de professionele ontwikkeling van leraren gemeengoed. Alle leraren worden geacht jaarlijks vijf procent van hun tijd
te besteden aan professionele ontwikkeling.
De begeleiding van startende leraren wordt echter niet gezien als
integraal onderdeel van de professionele ontwikkeling, noch als
verlengstuk van de opleiding, maar als een unieke periode.

55 Lehrerinnen und Lehrer und anderes Personal im Bildungsbereich,
http://www.edk.ch.
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Sinds 1994 is de begeleiding van startende leraren verplicht in
Luzern.56 De leraar krijgt begeleiding tijdens de eerste twee jaar dat
hij in dienst is. De begeleiding van de starters en de beoordeling
moet door verschillende mensen worden uitgevoerd.
7.2.1 Doel en doelgroep
Het doel van het begeleidingsprogramma in Luzern is het ondersteunen van de startende leraar, de leskwaliteit van de startende
leraar vergroten en de samenwerking tussen leraren verbeteren.57
Het begeleidingsprogramma is verplicht voor alle startende leraren,
in tegenstelling tot andere kantons waar alleen leraren in het primair
onderwijs en de onderbouw secundair onderwijs aan het begeleidingsprogramma deelnemen.
7.2.2 Inhoud
De starters bepalen in grote mate zelf wat ze in hun begeleidingsprogramma willen opnemen. Het begeleidingsprogramma besteedt
in elk geval aandacht aan de rol van de leraar binnen de school
(carrière, organisatie van de school, schoolbeleid) en zijn professionele ontwikkeling (orde houden, tijdmanagement, onderwijsbeleid).58
Iedere beginnende leraar kan een verzoek indienen om individueel
advies of een lesobservatie te krijgen.
Een belangrijk onderdeel is het samenwerken met andere starters in
de zogenaamde startersgroepen.
Leraren in de bovenbouw van het secundair onderwijs krijgen een
mentor.

7 Luzern, Zwitserland

7.2.3 Activiteiten
De leraar vormt met vijf tot zeven andere starters van verschillende
scholen een startersgroep, onder begeleiding van een ervaren leraar.
De groepen komen ongeveer vijftig uur per jaar bijeen, waarvan ze
dertig uur zelf invullen en twintig uur besteden aan het observeren
van elkaars lessen.
Daarnaast observeren de startende leraren de lessen van ervaren
leraren in hun eigen school.

56 Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (1996)
Berufseinführung von Lehrerinnen und Lehrern,
http://www.edk.ch/PDF_Downloads/Dossiers/D40A.pdf.
57 http://www.lwbluzern.ch/frmdesc.htm.
58 Zie bijlage 8 voor een overzicht van de thema’s.
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Er worden diverse workshops en cursussen voor starters georganiseerd. In de zomervakantie zijn er fulltime cursussen in het mediacentrum van het kanton.
Na een jaar moet bepaald worden wat het niveau van de leraar is,
dit is de zogenaamde Standortbestimmung. Deze evaluatie bestaat
uit drie delen: een zelfevaluatie van de leraar, een observatie van
zijn lesgeven door drie ervaren leraren en een functioneringsgesprek
met de schoolleiding over de doelstellingen van de leraar en zijn
professionele ontwikkeling. Startende leraren worden hiermee aangemoedigd na te denken over hun sterke en zwakke punten.
7.2.4 Certificering en beoordeling
Ieder jaar wordt de voortgang van de startende leraar en de begeleiding die hij van de school krijgt door het schoolmanagement
geëvalueerd.

7.3 Randvoorwaarden
7.3.1 Arbeidsvoorwaarden
Sommige kantons hebben als regel dat de startende leraar minder
werkt. In praktijk is het vaak moeilijk om een fulltime baan te
vinden en heeft de startende leraar hoe dan ook een contract voor
minder uren.
Een leraar in Zwitserland werkt officieel 42 uur per week en staat
27 tot 29 lesuren (een lesuur duurt 45 minuten) voor de klas.
7.3.2 Financiering
Het district waarin de school valt, financiert de begeleiding die de
starter aanvraagt en de bijeenkomsten van starters. Het kanton
financiert de cursussen en voorziet de scholen van financiële
middelen voor de begeleiding.
7.3.3 Verantwoordelijkheid voor de begeleiding
Begeleiding van starters is gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
van het kanton, het district, de school en de starter. Het kanton en
district zijn verantwoordelijk voor de bijeenkomsten van de startersgroepen.
De scholen zijn verantwoordelijk voor de algemene introductie en de
begeleiding in de school. Startende leraren moeten voor ze beginnen
aan hun eerste baan zich verdiepen in de klas en de school. Zij zijn
daarnaast medeverantwoordelijk voor de inhoud van hun begeleidingsprogramma.
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7.3.4 Training en begeleiding mentor
Leraren die een startersgroep begeleiden of mentor zijn, moeten
nascholing volgen. Mentoren van starters die lesgeven aan de bovenbouw van het secundair onderwijs krijgen in november vijf dagen
training en later in het jaar twee aanvullende dagen. De eerste twee
dagen gaan in op de verschillende vormen van lesgeven, het beoordelen van het eigen lesgeven, het beoordelen van lesgeven en geven
van commentaar. Tijdens de twee volgende dagen ontmoeten ze de
startende leraren en observeren ze hun lessen. De mentoren krijgen
begeleiding bij het vaststellen van de gebieden die de starters nog
moeten verbeteren. De laatste dag staat de Standortbestimmung
centraal. In februari en maart komen de mentoren bijeen voor twee
afsluitende cursusdagen waarbij ze elkaar observeren.59

7.4 Resultaten

7 Luzern, Zwitserland

De OECD heeft voor het project Attracting, developing and retaining
effective teachers onder andere negen studiebezoeken georganiseerd
om het onderwijsarbeidsmarktbeleid te analyseren. De landen hebben zich hiervoor moeten aanmelden en kregen bezoek van een team
van vier onderzoekers, bestaande uit in elk geval één medewerker
van de OECD. Ieder team heeft per land onderzoek gedaan naar de
opleiding, professionele ontwikkeling en behoud van leraren. In
het onderzoek naar Zwitserland is geconstateerd dat er wel voorzieningen zijn voor begeleiding van startende leraren, maar dat deze
vaak niet voldoende zijn. Het succes is zeer afhankelijk van de inzet
van de scholen zelf.60

59 Raizen, S, Huntley, M and Britton E. (2003), Cooperation, Counseling adn reflectie
practise: Swiss Induction Programs, uit Britton, E, Comprehensive Teacher Induction,
Washington.
60 OECD (2004), Attracting, developing and retaining effecitve teachers, country note
Switzerland.
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De begeleiding van startende leraren vergeleken
De onderzochte begeleidingsprogramma’s voor startende leraren
lopen uiteen: ze variëren in duur van een tot twee of drie jaar, het
ene programma hecht meer waarde aan de inbreng van de individuele starter dan het andere, en ook de inhoud van de programma’s
verschilt. Opvallend is dat het allemaal langdurige programma’s zijn,
die de startende leraar begeleiden bij de overgang van de opleiding
op de universiteit of hogeschool naar de verantwoordelijkheden die
horen bij de functie als leraar in de school. De voortgang van de
starter wordt overal door een mentor bewaakt en de verantwoordelijkheid voor de begeleiding wordt op verschillende niveaus
gedragen. Alle landen gaan uit van de gedachte dat starters meerdere
jaren nodig hebben om zich het vak eigen te maken en dat ze,
naarmate ze langer aan het werk zijn, behoefte hebben aan andere
informatie en begeleiding.
Zoals de voorgaande hoofdstukken laten zien hebben alle landen een
eigen onderwijssysteem en een eigen organisatie van het onderwijs.
In dit hoofdstuk worden de begeleidingsprogramma’s vergeleken.
Allereerst worden de opleiding en startkwalificatie van leraren
vergeleken. Daarna worden achtereenvolgens de achtergrond van
het begeleidingsprogramma, de activiteiten, de beoordeling en de
randvoorwaarden behandeld.

8.1 Opleiding en startkwalificatie
De duur van de opleiding varieert in de onderzochte landen van drie
jaar voor een bachelor of education tot vijf jaar voor een mastertitel.
De praktijkstage is in alle landen integraal onderdeel van de opleiding. De duur van de stage loopt uiteen van tien weken in
Connecticut bij een bacheloropleiding (drie jaar) tot een heel
schooljaar (36 weken) bij de Engelse integrale lerarenopleiding.
Ruim tweederde van de Engelse leraren heeft eerst een master in
een bepaald vak behaald en vervolgens een eenjarige postdoctorale
opleiding voor leraar gevolgd, inclusief 18 tot 24 weken stage. Ook
de Franse leraren studeren eerst af in een bepaald vak alvorens ze
een jaar de lerarenopleiding volgen. In de Northwest Territories,
Canada, volgen studenten een integrale lerarenopleiding van drie
jaar en behalen dan een bachelor of education.
Het afronden van de opleiding betekent nog niet dat de leraar zijn
bevoegdheid voor het leven heeft. Leraren in Engeland, Northwest
Territories, Frankrijk, Connecticut en Californië krijgen een tijdelijke
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bevoegdheid. Ze moeten in de jaren na het behalen van hun
bevoegdheid laten zien dat ze voldoen aan alle eisen. Na het
afronden van het begeleidingsjaar krijgen ze een certificaat dat
ze soms iedere vijf jaar moeten vernieuwen. Alleen in Luzern is
er geen tijdelijke bevoegdheid.

hopen Engeland, Frankrijk en Connecticut met de begeleiding van
starters het imago van het beroep te verbeteren. In Frankrijk wordt
de begeleidingsfase tevens gebruikt om de leraar verder op te leiden.

Tabel 1: De opleiding vergeleken
Duur van de

Stage

Titel

3 tot 4 jaar

minimaal 16 weken

bachelor of eduction

ja, 2 jaar

3 tot 4 1/2 jr

36 weken/1 schooljaar

bachelor of education/

ja, 2 jaar

master+1

18 tot 24 weken

master

licence+1

ja

opleiding
Northwest Territories
Engeland

Frankrijk
Californië

4 tot 5 jaar

Connecticut

3 tot 5 jaar

Tijdelijke
bevoegdheid

10 weken tot half jaar

ja, 1 jaar
bachelor/master

ja, 5 jaar

bachelor of science in...

ja, 3 jaar

master of science in...
Luzern
Nederland

3 tot 5 jaar

minimaal 12

4 jaar/

25%/1 schooljaar

bachelor

nee

wo + 1

8 tot 21 weken

master

nee
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8.2 Het begeleidingsprogramma
Aanleiding en motieven
Landen hebben verschillende redenen om een begeleidingsprogramma
te ontwikkelen. Het behoud van leraren is een belangrijke reden,
vooral in landen waar de vraag naar leraren groot is, zoals Engeland
of Northwest Territories. In de Verenigde Staten speelt bij het behoud
van leraren ook een financieel aspect mee: investeren in de begeleiding van een starter en deze vervolgens langere tijd behouden kost
minder dan keer op keer nieuwe leraren aantrekken, vervangingsproblemen moeten oplossen én menselijk kapitaal verliezen.
Verschillende staten hebben een model ontwikkeld om de kosten
van een vertrekkende leraar te berekenen. Dit varieert van twintig
tot honderdvijftig procent van het jaarsalaris van de leraar, afhankelijk van het type school en de investeringen.
Investeren in startend personeel loont: leraren die goede begeleiding
hebben gehad stromen veel minder snel uit.
De Verenigde Staten hebben zich verder tot doel gesteld de kwaliteit
van het onderwijs te verbeteren en willen dit onder andere door de
begeleiding van starters realiseren.
Ook speelt de aard van het beroep een rol: in de Northwest
Territories moet het begeleidingsprogramma eraan bijdragen dat de
starter de complexiteit van het beroep leert doorgronden. Verder
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Doel
De begeleidingsprogramma’s richten zich grofweg op twee doelstellingen: allereerst het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de beroepsuitoefening en ten tweede het stimuleren van de
persoonlijke en professionele ontwikkeling van de startende leraar.
Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en beroep wordt
onder meer bereikt door de starters te trainen in didactische en
pedagogische vaardigheden (zoals orde houden en beoordelen van
leerlingen) en in het onderhouden van contact met de omgeving
(ouders en andere leraren en scholen). Verder neemt de kwaliteit
van de lessen toe door het volgen van vakinhoudelijke cursussen.
De persoonlijke en professionele ontwikkeling van de leraar wordt
gestimuleerd door de leraar een goede introductie in de school en
regio te bieden, hem aan te moedigen om zijn eigen vaardigheden te
verbeteren en contacten met andere leraren buiten de school te
onderhouden.
Opzet
De wijze waarop de begeleiding wordt aangeboden is zeer verschillend. Een centraal georganiseerd land als Frankrijk heeft een vastomlijnd programma, waarin de starter zelf niet al te veel kan wijzigen.
In Zwitserland daarentegen bepalen de starters grotendeels zelf wat
er in het programma aan bod komt. In de Northwest Territories,
California en Connecticut is er zowel een vastgesteld programma als
mogelijkheid tot individuele inbreng van de starter. Engeland heeft
duidelijke vereisten waar een leraar aan het eind van het begeleidingsjaar aan moet voldoen. De starter en mentor bepalen vervolgens op
welke wijze dat bereikt gaat worden en leggen dat vast in een individueel programma.
Welke begeleiding een starter nodig heeft is niet alleen afhankelijk
van zijn eigen ontwikkeling, maar ook de sector waarin hij lesgeeft
of het vak zijn van invloed. Frankrijk kent verschillende begeleidingsprogramma’s voor respectievelijk leraren in het primair, in het voortgezet en in het beroepsonderwijs. In Connecticut krijgt een leraar
die lesgeeft in het primair onderwijs andere begeleiding bij het
samenstellen van het portfolio dan in het secundair onderwijs. Ook
in Luzern is er in het begeleidingsprogramma onderscheid tussen
primair en secundair onderwijs. In de Northwest Territories kan de
starter in zijn programma gericht cursussen kiezen, maar is er geen
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onderscheid tussen primair en secundair onderwijs in het programma. In Californië is evenmin onderscheid in het programma. In het
Engelse programma kan de leraar dankzij het individuele karakter
de begeleiding aanpassen aan het eigen werkterrein.
Periode en omvang
Over het algemeen begint een leraar aan het begeleidingsprogramma
zodra hij bevoegd is om les te geven en start met zijn eerste baan.
De leraar is op dat moment niet in alle landen even ver in zijn
persoonlijke en professionele ontwikkeling.
In Frankrijk valt de theorie en praktijk samen in het begeleidingsjaar: de startende leraar volgt eenderde van zijn tijd colleges over
didactische vaardigheden, eenderde besteedt hij aan zijn onderzoek,
het memoire professionel, én eenderde van de tijd staat hij voor de
klas. In Zwitserland daarentegen heeft de leraar de theorie over het
lesgeven zoveel mogelijk tijdens de opleiding geleerd en is het
begeleidingsprogramma gericht op de specifieke problemen die
starters in de praktijk tegenkomen. Ook verschilt de hoeveelheid
praktijkervaring per land.
De begeleidingsprogramma’s gaan allemaal uit van de gedachte dat
naarmate de startende leraar zich verder ontwikkelt, hij behoefte
heeft aan andere ondersteuning. Het Engelse Carrière-profiel zorgt
ervoor dat de starter op verschillende momenten zijn behoefte aan
ondersteuning inzichtelijk maakt. Ook de Standortbestimmung
in Luzern gaat van deze gedachte uit. De meer gestructureerde
programma’s van Frankrijk, de Northwest Territories, Californië en
Connecticut zijn allemaal zo opgebouwd, dat de leraar gaandeweg
andere ondersteuning en begeleiding krijgt.
De duur van de begeleiding loopt uiteen van één jaar in Engeland,
Frankrijk en Luzern, één à twee jaar in de Northwest Territories tot
twee à drie jaar in Californië en Connecticut. Vooral in de Verenigde
Staten leeft de gedachte dat de startende leraar ook in de jaren nadat
hij het begeleidingsprogramma heeft afgerond, ontzien moet worden;
een leraar moet minimaal vijf jaar werkzaam zijn om echt beginner af
te zijn.
Verantwoordelijke organisaties
De begeleiding vindt in de Northwest Territories, Engeland,
Californië en Connecticut grotendeels in de school plaats. In
Zwitserland niet, daar is een deel van de begeleiding in een mediacentrum van het kanton en een deel, het samenkomen met andere
starters, is regionaal georganiseerd.
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In Frankrijk is eveneens een deel van de begeleiding buiten de eigen
school. De begeleiding wordt verzorgd door de lerarenopleiding en
vindt deels op een andere school plaats.
In alle landen dragen verschillende organisaties verantwoordelijkheid voor de begeleiding van starters. Het ministerie van Onderwijs
stelt namens de centrale overheid (van het land, deelstaat of kanton)
de voorwaarden vast waaraan het programma minimaal moet
voldoen. De regio, gemeente of het district houdt overzicht en is
verantwoordelijk voor het organiseren van regionale trainingen.
De directeur van de school is verantwoordelijk voor de begeleiding
van de eigen starters en moet ze aanmelden. De mentor begeleidt de
starter bij de dagelijkse werkzaamheden.
In Frankrijk zijn nog twee andere instanties betrokken bij het
programma. De lerarenopleiding plaatst de starters op scholen en
is verantwoordelijk voor het opleidingsprogramma. De regionale
onderwijsinspectie wijst voor iedere starter een mentor aan en heeft
bovendien een rol in het beoordelen van de starters.

8.3 Activiteiten in het begeleidingsprogramma
De activiteiten in de begeleidingsprogramma’s komen in grote lijnen
overeen. Een gemiddeld begeleidingsprogramma is opgebouwd uit
een individueel en een gemeenschappelijk gedeelte. Iedere starter
heeft een ervaren mentor, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse
begeleiding van zijn pupil. De professionele ontwikkeling van de
nieuwe leraar krijgt veel aandacht en de starter moet het vak vooral
leren door te doen en te observeren.
Individuele programma
In alle landen sluit het individuele programma aan op de vaardigheden en behoeften van de starter. De mate waarin dit individuele
programma een stempel drukt op het begeleidingsprogramma loopt
zeer uiteen. In Engeland bepaalt dit onderdeel de inhoud van het
begeleidingsprogramma. In Frankrijk heeft de starter geen individueel programma zoals in andere landen, maar schrijft hij wel zijn
memoire professionel. In Californië stellen mentor en starter samen
het individuele programma op, met concrete afspraken en doelstellingen. In Connecticut komt het individuele aspect vooral in het
tweede jaar aan bod wanneer de starter zijn portfolio moet samenstellen. Ook in Luzern is er in het eerste jaar weinig aandacht voor
een individueel programma, pas na een jaar maakt de uitkomst van
de Standortbestimmung duidelijk hoe de starter zich verder moet
ontwikkelen.
De inhoud van het individuele programma varieert van een memoire
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professionel in Frankrijk, het samenstellen van een portfolio in
Connecticut tot het verbeteren van de kennis en vaardigheden in
twee thema’s in de Northwest Territories.

8 De begeleiding van startende leraren vergeleken

De mentor
Overal speelt de mentor een belangrijke rol. Hij staat de starter bij
gedurende het begeleidingsprogramma en zorgt ervoor dat de starter
alle programmaonderdelen doorloopt. De mentor stelt overal, behalve
in Frankrijk, samen met de starter het individuele programma vast.
De Franse mentor begeleidt de starter bij het schrijven van zijn
memoire professionel.
In Frankrijk heeft de startende leraar twee mentoren: de een is een
ervaren leraar op de eigen school en de ander is een mentor van de
lerarenopleiding. In Connecticut kan de mentortaak door meerdere
leraren worden vervuld, die als groep een aantal starters begeleiden.
In Luzern heeft de mentor een minder grote rol. Alleen leraren die
lesgeven in de bovenbouw van het secundair onderwijs hebben een
mentor, de overige leraren krijgen vooral begeleiding van hun
startersgroep.
Het observeren en geobserveerd worden
Het observeren en geobserveerd worden maakt eveneens deel uit
van ieder begeleidingsprogramma. Alle landen zorgen voor een voorbespreking en een nabespreking. In Luzern is dit onderdeel geheel
vrijblijvend, de leraar kan een verzoek indienen bij de school of het
district. In het Franse systeem daarentegen is het observeren een
belangrijk onderdeel. Een starter observeert en assisteert een leraar
op een andere school in totaal dertig lesuren gedurende een half
jaar. De starter wordt zelf ook regelmatig geobserveerd door zijn
mentoren.
Ook in Engeland is observeren en geobserveerd worden erg belangrijk: de leraar wordt minimaal twee keer per trimester geobserveerd
door zijn mentor of andere leraren en observeert zelf eveneens lessen.
In Connecticut kan de starter jaarlijks acht keer een andere leraar
observeren. Ook zijn er mogelijkheden voor collegiale toetsing met
een andere starter, een leraar van een andere school, een scorer of
een oud-leraar.
Het volgen van nascholing
Een andere activiteit die in alle begeleidingsprogramma’s terugkomt
is het volgen van nascholing, zoals workshops, cursussen en
trainingen. Deze worden in Frankrijk aangeboden door de opleiding.
In Connecticut is het de verantwoordelijkheid van het Beginning
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Educator Support and Training Program. De Engelse Teacher
Training Agency verzorgt diverse cursussen.61 De Northwest
Territories en Connecticut maken gebruik van e-learning en
organiseren internet seminars. In de cursussen worden de volgende
thema’s vaak behandeld: orde houden, culturele diversiteit,
planningen maken, beoordelen van leerlingen, werken met onderwijsassistenten, contacten met ouders en lesmateriaal samenstellen.
Contact met starters
Contact met starters van verschillende scholen is eveneens een
onderdeel dat overal voorkomt. De starters uit een regio komen
regelmatig bij elkaar, volgen gezamenlijk cursussen en workshops
en hebben via een internetforum contact met elkaar. Luzern maakt
hier met de startersgroepen het meest intensief gebruik van. In
Luzern bepalen de starters de inhoud van de bijeenkomsten, terwijl
in Frankrijk, waar ook starters bij elkaar komen, het programma
vastgesteld wordt door de lerarenopleiding.
Andere activiteiten die niet in alle begeleidingsprogramma’s terugkomen zijn onder meer het bezoeken van andere scholen, het
werken in teams of het opbouwen van een portfolio.

61 De Teacher Training Agency is een organisatie zich tot doel stelt de kwaliteit van het
onderwijs te verhogen door hooggekwalificeerd personeel aan te trekken en door
meer nascholing en begeleiding van het onderwijspersoneel na te streven.
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Tabel 2: Overzicht van de activiteiten in de begeleidingsprogramma’s
Northwest

Engeland

Frankrijk Californië

Territories

Connec-

individueel mentorprogramma

•

•

•

•

•

•

observeren

•

•

•

•

•

•

geobserveerd worden

•

•

•

•

•

•

mentor

•

•

•

•

•

•

workshops, nascholing, cursussen

•

•

•

•

•

•

netwerk starters

•

•

•

•

•

samenwerken en teambijeenkomsten

•

studiegroepen

•

•
•

opleiden in de school

•

bezoeken andere scholen

•

•
•
•

starters-website

•

nieuwsbrief

•

•
•

zomerschool

•

buddy mentor

•

stage in andere school

•

onderzoek /scriptie

•

e-learning
zelfevaluatie

•

portfolio

•

mentor van de lerarenopleiding

•
•

8.4 Certificering en beoordeling
In alle landen behalve Luzern heeft de leraar na het behalen van zijn
diploma eerst een tijdelijke lesbevoegdheid. Deze wordt permanent
wanneer hij het begeleidingsprogramma met succes doorloopt.
In Connecticut moet de leraar om zijn lesbevoegdheid te kunnen
verlengen ook in de jaren die volgen voldoende tijd besteden aan
professionele ontwikkeling. De beoordeling van de starter is in
de onderzochte programma’s de taak van de school of van een
onafhankelijke organisatie.
In de Northwest Territories en Engeland ligt de beoordeling primair
bij de school; de mentor heeft een adviserende rol en de schooldirecteur beoordeelt. In Engeland heeft daarnaast de regionale
Onderwijsinspectie een rol bij de evaluatie van de starter. Ook in
Californië ligt de beoordeling bij de school, alleen voert hier de
mentor de evaluaties uit. De California Commission on Teacher
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In Luzern is het beoordelen van de starter de taak van de school.
Frankrijk en Connecticut hebben ervoor gekozen om de beoordeling
door een onafhankelijke commissie te laten uitvoeren. Op deze
manier is er geen spanning tussen het begeleiden en beoordelen. In
Frankrijk evalueren de mentor, de onderwijsinspectie en de directeur
van de school onafhankelijk van elkaar de voortgang van de leraar.
De eindbeoordeling wordt gedaan door een examencommissie,
voorgezeten door de directeur van de Académie, de regionale onderwijsautoriteit.
In Connecticut beoordelen ‘scorers’ (onafhankelijke, ervaren leraren)
het portfolio van de starter. Als de leraar een voldoende haalt, krijgt
hij een tijdelijke lesbevoegdheid die acht jaar geldig is. De permanente bevoegdheid krijgt de leraar als hij minimaal tweeëneenhalf
jaar heeft gewerkt en voldoet aan gestelde voorwaarden. De permanente lesbevoegdheid moet evenwel om de vijf jaar verlengd worden.

8.5 Randvoorwaarden

•

scholing voorafgaand aan eerste werkdag

Credentialing bepaalt uiteindelijk of de leraar in aanmerking komt
voor een permanente bevoegdheid.

ticut

assessments
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Luzern

Een begeleidingsprogramma kost geld. De starter staat vaak minder
uren voor de klas, volgt extra trainingen en heeft meer bijeenkomsten. Bovendien moet de mentor worden vervangen wanneer hij zijn
begeleidingstaak uitvoert.
Frankrijk is het meest opvallend in de arbeidsvoorwaarden voor de
starter: een fulltime salaris voor eenderde fte. De andere landen
korten de starter evenmin op het salaris wanneer er tijd wordt
vrijgemaakt voor de begeleiding. In Engeland moet een starter tien
procent minder ingeroosterd worden dan zijn ervaren collega’s.
Ook in Californië en Connecticut geeft de starter volgens de arbeidsvoorwaarden minder uren les. In de praktijk blijkt er in het lesschema regelmatig geen rekening te worden gehouden met de
begeleidingsactiviteiten van de starter. In Luzern hebben starters
doorgaans geen voltijd betrekking, waardoor ze in hun eigen tijd
het begeleidingsprogramma volgen.
In de Northwest Territories is de extra tijd voor het begeleidingsprogramma niet opgenomen in de arbeidsvoorwaarden van de leraar,
hoewel dit wel geadviseerd wordt door het ministerie van Onderwijs.
In Californië adviseert het ministerie van Onderwijs de scholen de
starter niet voor een lastige klas te zetten of te ingewikkelde taken
te geven.
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Ieder begeleidingsprogramma wordt grotendeels door de staat gefinancierd. In Californië, Engeland en de Northwest Territories krijgen
de scholen een kostenvergoeding van de staat voor de begeleiding
van iedere starter. Daarnaast dragen in Californië ook de scholen
zelf, de lerarenopleidingen en maatschappelijke organisaties bij aan
de kosten. In Connecticut ontvangt het district een bijdrage van de
staat voor iedere starter.
In Luzern worden de kosten gedeeld door het district en kanton: het
district financiert de startersgroepen en eventuele begeleiding die
een starter aanvraagt. Het kanton voorziet de scholen van financiële
middelen voor de begeleiding en bekostigt cursussen en workshops.
De Franse scholen ontvangen geen bijdrage voor de begeleiding van
de starters, aangezien de overheid het salaris en de opleiding direct
financiert.

8 De begeleiding van startende leraren vergeleken

Training en begeleiding mentor
De mentor heeft, gezien het belang dat alle landen aan mentoren
hechten, een erg belangrijke rol. Het is belangrijk dat een mentor
getraind wordt om de starter op alle mogelijke manieren bij te staan.
In Californië, Northwest Territories en Engeland zijn er handboeken
voor mentoren.
In Engeland, Luzern en de Northwest Territories verzorgen de schooldistricten cursussen en workshops voor mentoren. Het ministerie
van Onderwijs van de Northwest Territories adviseert de districten
over de inhoud van deze trainingen. In Frankrijk organiseert de
lerarenopleiding de training van mentoren.
In Californië is de mentortraining vrijblijvender geregeld dan in
bovengenoemde landen. Er zijn wel diverse trainingen, maar een
mentor moet zelf initiatief nemen.
De mentortraining in Connecticut daarentegen is niet vrijblijvend.
Alle mentoren moeten minstens twintig uur nascholing volgen bij
de Best Program Support Teacher Training. Dit wordt georganiseerd
op centraal niveau.

72

Startende leraren in het buitenland

73

Startende leraren in het buitenland

9
Leerpunten en
succesfactoren

Leerpunten en succesfactoren
De hoofdstukken die de verschillende begeleidingsprogramma’s
beschrijven, geven een beeld van de programma’s in de verschillende
landen. Het vergelijkende hoofdstuk laat zien dat de programma’s
allemaal een gemeenschappelijke opbouw en aanpak hebben en dat
bepaalde aspecten overal terugkomen.
De begeleidingsprogramma’s hebben in alle onderzochte landen,
voor zover bekend, positieve resultaten. Over het algemeen blijven
de leraren er langer en met meer plezier werkzaam in hun school.
Ook de overheid is in elk geval zo tevreden over de resultaten dat
de programma’s financiering blijven ontvangen.
Hieronder worden de opvallende succesfactoren en leerpunten
weergegeven, die richting kunnen geven in de discussie over de
opzet van een Nederlands begeleidingsprogramma.
Aanleiding en doel
Het begeleidingsprogramma is een duidelijk omschreven, gefaseerd
programma, dat gericht is op de persoonlijke en professionele
ontwikkeling van de starter. Daarnaast draagt het begeleidingsprogramma bij aan de kwalitatieve verbetering van het beroep en
van het onderwijs.
Opzet
Het begeleidingsprogramma moet aan een aantal centraal vastgestelde
elementen en een tijdslijn voldoen. Op centraal of regionaal niveau
worden de faciliteiten geboden waarover scholen zelf niet (kunnen)
beschikken.
Naast een algemeen gedeelte bestaat het programma uit een individueel gedeelte, dat past bij de situatie van de starter. Iedere starter
heeft een mentor waarmee hij een individueel programma samenstelt. De voortgang wordt intensief bijgehouden.
Het begeleidingsprogramma is goed ingebed in de school: er zijn
duidelijke omschrijvingen van taken en functieprofielen en het is
opgenomen in een beleidsplan.
Na afloop van het begeleidingsprogramma krijgt de leraar trainingen
en workshops voor de verdere professionele ontwikkeling.
Periode en omvang
Een starter krijgt minimaal gedurende één jaar begeleiding.
Naarmate de startende leraar zich verder ontwikkelt, biedt het
begeleidingsprogramma andere activiteiten en ondersteuning aan.
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Verantwoordelijke organisaties
De verantwoordelijkheid voor het begeleidingsprogramma ligt op
verschillende niveaus: ministerie, regio, gemeente, schoolbestuur en
school. De overheid stelt het begeleidingsprogramma in grote lijnen
vast. Scholen zijn vrij in het invullen van het begeleidingsprogramma.
Scholen kunnen gezamenlijk een begeleidingsprogramma opzetten.
De mentor is verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van
de starter. Er is een voorbeeld-functieprofiel met competenties voor
de mentor. De onderwijsinspectie toetst de inhoud van het begeleidingsprogramma.
Randvoorwaarden
De starter geeft minder uren les dan een ervaren leraar. Zowel de
mentor als de starter krijgen voldoende tijd om aan het begeleidingsprogramma te besteden.

9 Leerpunten en succesfactoren

Mentor
De mentor is een ervaren leraar, die in staat is starters te begeleiden
en goed kan observeren, adviseren en evalueren. Hij beheerst diverse
onderwijsmethoden. Verder stuurt hij de starter aan in diens dagelijkse praktijk en helpt hij de starter beseffen dat deze moet groeien
in zijn carrière (een leven lang leren).
De mentor beoordeelt de starter niet, maar adviseert of informeert
de schooldirecteur over de voortgang.
Een mentor moet voldoen aan bepaalde competenties en wordt
hieraan met een assessment getoetst. Alle mentoren kunnen
deelnemen aan specifieke scholingsactiviteiten voor hun functie.
Om een serieuze invulling aan de functie te geven moet de mentor
de tijd krijgen om zijn functie te vervullen.

Overig
Startende leraren maken gedurende het begeleidingsjaar een portfolio en volgen cursussen en workshops.
Het is belangrijk dat de starter niet door dezelfde persoon wordt
geadviseerd of begeleid én beoordeeld.
Conclusie
Bovenstaande succesfactoren en leerpunten komen voort uit de
ervaringen van de onderzochte landen. Alle begeleidingsprogramma’s
zijn in de loop der jaren ontwikkeld en veranderd. Opvallend is dat
de begeleidingsprogramma’s een aantal overeenkomende onderdelen
hebben. Daarnaast zijn er natuurlijk ook verschillen, die voortkomen
uit de specifieke situatie in het land en op de scholen en bij de
mentaliteit van de leraren. In een land waar bijvoorbeeld veel
centraal georganiseerd wordt, kan minder snel van de starters
verwacht worden dat ze zelf alle initiatieven nemen voor hun begeleiding, maar ligt juist een vastomlijnd programma meer in de rede.
Om tot een Nederlands begeleidingsprogramma te komen is het
noodzakelijk dat, net als in de beschreven landen, de Nederlandse
situatie bepalend is voor de wijze waarop het programma wordt
opgezet. De succesfactoren en leerpunten uit dit onderzoek kunnen
hierbij als richtlijn gebruikt worden.

Contact met andere scholen
Starters nemen deel aan een netwerk van starters in de eigen regio of
gemeente. De startersgroepen bespreken de dagelijkse praktijk met
elkaar en adviseren elkaar. Daarnaast kunnen ze gezamenlijk cursussen en workshops volgen. Starters krijgen de gelegenheid om op de
school van een andere starter te kijken en te assisteren in de les.
Observeren en geobserveerd worden
Starters observeren collega’s in de eigen school of een andere school
en worden door collega’s en de mentor geobserveerd. Van tevoren en
na afloop bespreken ze de observatie.
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Bijlage 1
Northwest Territories Teacher Induction Program
De thema’s voor het individuele Mentorprogramma:
Multi-level instruction
Long-range planning
Inclusive schooling
Cultural awareness/culture-based education
Creating a positive learning environment
Classroom management
Creative teaching strategies
Student evaluation
Creating teaching materials
Community involvement
Parental involvement
Use of para-professional and volunteers in the classroom
Student motivation and self-esteem

Bijlagen
Bijlage 1 Northwest Territories Teacher Induction Program
Bijlage 2 Northwest Territories Teacher Mentorship Training
(at regional level)
Bijlage 3 Induction standards, Engeland
Bijlage 4 Vragen uit het Career Entry and Development
Profile (CEDP), Engeland
Bijlage 5 Taken van de mentor, Engeland
Bijlage 6 California Standards for the Teaching Profession
Bijlage 7 Connecticut’s Common Core of Teaching (CCT)
Bijlage 8 Thema’s die onderdeel kunnen vormen van de
begeleiding van startende leraren in Luzern
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Bijlage 2

Bijlage 3

Northwest Territories Teacher Mentorship Training (at regional level)
Suggested Content Model for Mentor Workshops
– Mentoring and the Mentoring Role
• What is mentoring and who is a mentor?
• Roles and Responsibilities of Mentors
• Characteristics of Effective Mentors
• Functions of Mentoring
• Nature of Dialogical Relationships
• Payoffs and Pitfalls of Mentoring
– Assisting the Beginning Teacher
• Characteristics of Beginning Teachers
• Stages of Teacher Development
• Needs of Beginning Teachers
• Concerns of New Teachers
– Helping Beginning Teachers with Critical Tasks of Teaching
(e.g. Classroom Management and Instructional Planning, Teaching
Content, Engaging and Motivating Students, etc.)
• Classroom Management
• Arranging the Classroom Setting
• Planning and Teaching Rules and Procedures
• Managing Student Work
• Establishing a Positive Classroom Climate
• Supporting Good Student Behaviour
• Conducting Instruction and Maintaining the Momentum
• Getting the Year Off to a Good Start
• Planning for Instruction
– The Process of Mentoring
• Mentoring vs. Evaluation
• Knowing the Characteristics of the Adult Learner
• Practicing Empathic Communication Skill
• Conducting Formal Observations
• Leading Novices to Construct Teaching Knowledge Using
Reflective Discovery
– Developing Action Plans
• Setting Goals and Plans
• The Art of Letting Go.

Bijlagen

Evertson & Smithey 2000, Experimental Field study (p. 295)
Bron: NWT Teacher induction, http://www.newteachersnwt.ca/what_is_teacher_induction.html.

Induction standards, Engeland
The Induction Standards
In order to complete the induction period satisfactorily, an NQT
must demonstrate all of the following:
Professional values and practice
They continue to meet the requirements of the Professional Values
and Practice section of the standards for the award of QTS, and
build on these. Specifically, they:
a Seek and use opportunities to work collaboratively with colleagues
to raise standards by sharing effective practice in the school.
Knowledge and understanding
They continue to meet the requirements of the Knowledge and
Understanding section of the Standards for the Award of QTS, and
build on these. Specifically, they:
b Show a commitment to their professional development by
• Identifying areas in which they need to improve their
professional knowledge, understanding and practice in order
to teach more effectively in their current post, and
• With support, taking steps to address these needs.
Teaching
They continue to meet the requirements of the Teaching section of the
Standards for the Award of QTS, and build on these by demonstrating
increasing responsibility and professional competence in their teaching
and when working with other adults, including parents. Specifically, they:
c Plan effectively to meet the needs of pupils in their classes with
special educational needs, with or without statements, and in
consultation with the SENCO contribute to the preparation,
implementation, monitoring and review of Individual Education
Plans or the equivalent.
d Liaise effectively with parents or carers on pupils’ progress and
achievements.
e Work effectively as part of a team and, as appropriate to the post
in which they are completing induction, liaise with, deploy, and
guide the work of other adults who support pupils’ learning.
f Secure a standard of behaviour that enables pupils to learn, and
act to pre-empt and deal with inappropriate behaviour in the
context of the behaviour policy of the school.
Bron: http://www.teachernet.gov.uk/docbank/index.cfm?id=3647.
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Bijlage 4

Bijlage 5

Vragen uit het Career Entry and Development Profile (CEDP),
Engeland
Fase 1
– welke aspecten vind je op dit moment het meest interessant aan
lesgeven? hoe heb je deze interesse ontwikkeld en hoe zou je deze
interesse verder willen ontwikkelen?
– wat zie je als je sterkste punt en wat zijn je best behaalde resultaten als student leraar? Waarom? Noem eens voorbeelden hiervan?
– Welke aspecten van het lesgeven wil je tijdens het induction support program verder uitdiepen?
– Wat zijn je ambities op de lange termijn? Hoe denk je over het
verloop van je loopbaan?
Fase 2
– wat zijn de belangrijkste ontwikkelingspunten voor je induction
program? Waarom?
– Zijn je prioriteiten veranderd sinds het eind van je opleiding?
– Geef de prioriteiten aan in je ontwikkelingspunten: maak
onderscheid in korte / middel / lange termijn en waarom?
– Wat voor begeleiding denk je hierbij nodig te hebben?
Fase 3
– Terugkijkend op het induction program: Wat zie je als je beste
resultaten als leraar?
– Hoe heb je je sterke punten die je in de opleiding hebt verworven
ingezet?
– Welke doelstellingen van je induction program heb je gehaald,
hoe en waarom?
– Zijn er doelstellingen of aandachtspunten uit de eerste twee fases
van het CEDP niet aan bod gekomen in het induction program?
– Wat zijn de belangrijkste competenties die je de komende jaren
wilt bereiken?
– Welk type professionele ontwikkeling zou je willen volgen?

Taken van de mentor, Engeland.
Uit: The role of Induction Tutor, Teacher Training Agency
Effective induction tutors are:
– confident in their understanding of the characteristics of highquality learning and teaching in the classroom;
– aware of how different learners learn and able to recognise the
different learning styles of individual NQTs;
– confident about their own teaching;
– open-minded and receptive to new ideas and approaches;
– experienced in evaluating evidence, including through classroom
observation;
– good communicators who are genuinely committed to supporting
the development of others;
– prepared to acknowledge their own development needs and take
steps to address them;
– able to use a range of helping strategies, including providing
constructive feedback and engaging in positive dialogue with the
NQT.
In relation to planning and reviewing the NQT’s support
programme, induction tutors need:
– full access to, and knowledge of, the school’s policies and procedures;
– a clear picture of how induction fits into the wider context of
teachers’ professional learning and development;
– to be familiar with the standards for the award of Qualified
Teacher Status;
– a thorough understanding of the Induction Standards and the
requirements for satisfactory completion of induction;
– an ability to work with the NQT to set, use and review appropriate
development objectives;
– a knowledge of the resources available to support NQTs both
within and beyond the school.

Bijlagen

In their day-to-day work with NQTs, effective induction tutors:
– respect new teachers as professionals;
– take time to explain and map out the stages of the induction year;
– encourage and enable NQTs to take increasing responsibility for
their own development;
– recognise and celebrate achievements;
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– are open and honest about areas for improvement;
– support NQTs in making the identified improvements;
– are aware of the strategies that can be used to provide additional
support if an NQT is experiencing difficulties;
– support the process by efficient time management and record
keeping.

Bijlage 6
California Standards for the Teaching Profession
Standard One: Engaging & Supporting All Students In Learning
1.1 Connecting students’ prior knowledge, life experience, and
interests with learning goals
1.2 Using a variety of instructional strategies and resources to
respond to students’ diverse needs
1.3 Facilitating learning experiences that promote autonomy,
interaction, and choice
1.4 Engaging students in problem solving, critical thinking,
and other activities that make subject matter meaningful
1.5 Promoting self-directed, reflective learning for all students
Standard Two: Creating & Maintaining Effective Environments
For Student Learning
2.1 Creating a physical environment that engages all students
2.2 Establishing a climate that promotes fairness and respect
2.3 Promoting social development and group responsibility
2.4 Establishing and maintaining standards for student behavior
2.5 Planning and implementing classroom procedures and routines
that support student learning
2.6 Using instructional time effectively
Standard Three: Understanding & Organizing Subject Matter
For Student Learning
3.1 Demonstrating knowledge of subject matter content and student
development
3.2 Organizing curriculum to support student understanding of subject matter
3.3 Interrelating ideas and information within and across subject
matter areas
3.4 Developing student understanding through instructional strategies that are appropriate to the subject matter
3.5 Using materials, resources, and technologies to make subject
matter accessible to students

Bijlagen

Standard Four: Planning Instruction & Designing Learning
Experiences For All Students
4.1 Drawing on and valuing students’ backgrounds, interests, and
developmental learning needs
4.2 Establishing and articulating goals for student learning
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4.3 Developing and sequencing instructional activities and materials
for student learning
4.4 Designing short-term and long-term plans to foster student
learning
4.5 Modifying instructional plans to adjust for student needs
Standard Five: Assessing Student Learning
5.1 Establishing and communicating learning goals for all students
5.2 Collecting and using multiple sources of information to assess
student learning
5.3 Involving and guiding all students in assessing their own
learning
5.4 Using the results of assessments to guide instruction
5.5 Communicating with students, families, and other audiences
about student progress
Standard Six: Developing As A Professional Educator
6.1 Reflecting on teaching practice and planning professional
development
6.2 Establishing professional goals and pursuing opportunities to
grow professionally
6.3 Working with communities to improve professional practice
6.4 Working with families to improve professional practice
6.5 Working with colleagues to improve professional practice
Bron: http://www.csun.edu/education/sed/standards/cstp.html.

Bijlage 7
Connecticut’s Common Core of Teaching (CCT)
I. Teachers have knowledge of:
Students
– Teachers understand how students learn and develop.
– Teachers understand how students differ in their approaches to
learning.
Content
– Teachers are proficient in reading, writing and mathematics.
– Teachers understand the central concepts and skills, tools of
inquiry and structures of the discipline(s) they teach.
Pedagogy
– Teachers know how to design and deliver instruction.
– Teachers recognize the need to vary their instructional methods.

II. Teachers apply this knowledge by:
Planning
– Teachers plan instruction based upon knowledge of subject matter,
students, the curriculum and the community.
– Teachers select and / or create learning tasks that make subject
matter meaningful to students.
Instructing
– Teachers establish and maintain appropriate standards of behavior
and create a positive learning environment.
– Teachers create instructional opportunities that support students’
academic, social and personal development.
– Teachers use effective verbal, nonverbal and media communications techniques, which foster individual and collaborative inquiry.
– Teachers employ a variety of instructional strategies that enable
students to think critically, solve problems and demonstrate skills.

Bijlagen

Assessing and Adjusting
Teachers use various assessment techniques to evaluate student
learning and modify instruction as appropriate.
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III. Teachers Demonstrate Professional Responsibility Through:
Professional and Ethical Practice
Teachers conduct themselves as professionals in accordance with
the Code of Professional Responsibility for Teachers (Section 10145d-400a of the Connecticut Certification Regulations).
Teachers share responsibility for student achievement and well
being.
Reflection and Continuous Learning
Teachers continually engage in self-evaluation of the effects of their
choices and actions on students and the school community.
Teachers seek out opportunities to grow professionally.

Bijlagen

Leadership and Collaboration
Teachers serve as leaders in the school community.
Teachers demonstrate a commitment to their students and a passion

Bijlage 8
Thema’s die onderdeel kunnen vormen van de begeleiding van
startende leraren in Luzern
Themenmöglichkeiten der Personaleinführung:
– Bräuche und Selbstverständlichkeiten im Schulhaus und in der
Gemeinde
– Einführung in die Gemeinde
– Organisatorische Fragen
– Konzept der Fördermassnahmen
– Materielle Ressourcen und Budget der Schule
– Klassenübergabe, Vernetzungen mit andern Stufen
– Verhaltenskodex und Disziplinmassnahmen
– Konfliktlösungsvorgehen
– Selektions- und Beurteilungskultur
– Kontakte mit Erziehungsberechtigten u. Behörden
– Zusammenarbeit und Pflichten im Kollegium
– Dienstweg
– Leitbildgestaltung und -umsetzung
– Schulinterne Weiterbildung
– Lokale Unterstützungssysteme
– Schulentwicklung und Projekte
– Schulische Dienste und deren Aufgaben
Themenmöglichkeiten der Berufseinführung:
– Inhaltliche, fachliche Anregungen
– Erfahrungsaustausch
– Konfliktmanagement
– Zeitmanagement
– Klassenführung, Disziplin
– Arbeit mit Erziehungsberechtigten
– Beurteilung
– Gesprächsführung
– Umgang mit Heterogenität
– Fallbesprechungen
– Unterrichtshospitation und -reflexion
– Fachliteratur
– Berufsauftrag
– Bildungspolitische Themen
– Spezielle Förderung
– Ethische Fragen
– Andere Schulen, Schulstufen, Schulformen
– Standortbestimmung
Bron: http://www.lwbluzern.ch/Berufsein/03-04%20Zwei%20Angebote.pdf.
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