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De leraar is nooit
uitgeleerd

In gesprek met Tamara Stoltz – De Haagse Scholen 

Drie jaar lang ieder jaar 20 uur 
coaching en 20 uur professionalisering. 
Daaruit bestaat het traject ‘Nooit 
uitgeleerd’, een traineeship voor de 
startende leraren van twee Haagse 
schoolbesturen – De Haagse Scholen 
en Librijn – en de Haagse hogeschool. 
We praten erover met Tamara Stoltz, 
verbonden aan De Haagse Scholen en 
projectleider van ‘Nooit uitgeleerd’.

In het traineeship ‘Nooit uitgeleerd’ krijgen alle 

beginnende leraren van de twee schoolbesturen 

de eerste drie jaar van hun aanstelling 120 uur 

professionalisering aangeboden; elk jaar 20 

uur coaching en 20 uur professionalisering. 

Het gaat in totaal om 67 scholen (52 scholen 

van De Haagse Scholen en 15 scholen 

van Librijn) en 100 à 120 starters. 

Niet missen

In principe is elke starter verplicht om het 

traject te volgen, al is daar ook wel discussie 

over. De zelfsturing en het eigenaarschap 

van de starter pleiten voor een facultatieve 

deelname, maar dan bestaat het risico dat mensen 

het vroeg of laat laten afweten. “Je ziet dat 

professionalisering bij startende leerkrachten nog 

niet zo is ingebakken”, zegt Stoltz. “Bovendien 

worden ze vaak opgeslokt door de drukte op 

school, waardoor ze geneigd zijn om dan maar 

niet naar de professionaliseringsactiviteiten te 

gaan. Dat is jammer, omdat het juist zo goed 

is om even uit de waan van de dag te stappen 

en bezig te zijn met je eigen ontwikkeling.”

Wel wordt overwogen om de professionalisering 

van de derdejaars starters facultatief te 

maken, vertelt Stoltz. “Zij zijn vaak al helemaal 

opgenomen in de organisatie van de school, 

en veel van hen kunnen dat ook aan. Er 

zijn ook startende leraren die na twee jaar 

basisbekwaam zijn.”

Maar vooralsnog moeten alle starters nog 

meedoen. Wel hebben ze zelf veel invloed 

op de invulling van hun eigen traject. Zo 

kiezen ze zelf of ze met een interne of een 

bovenschoolse coach willen werken, bepalen 

ze zelf aan welke ontwikkelpunten zij werken, 

en hebben ze invloed op de inhoud van de 

professionalisering. “Ons streven is om het 

aanbod zo aantrekkelijk te maken, dat iedereen 

er graag bij wil zijn en er niks van wil missen.”

Intern of bovenschools

Beginnende leraren kiezen tussen een interne 

of een bovenschoolse coach, behalve als 

de school geen interne coach heeft; dan is 

de coach vanzelfsprekend bovenschools. 

“Het is heel wisselend waarvoor starters 

kiezen”, vertelt Stoltz. “Vaak doen ze dit 

in overleg met de schooldirecteur. Als de 

school bijvoorbeeld te maken heeft met 

personeelskrapte, is het lastig om een interne 
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coach vrij te roosteren en zal de directeur eerder 

aansturen op een bovenschoolse coach.”

Ook op een andere manier speelt de 

schooldirecteur een rol bij de coaching. Hij 

observeert de starter in de klas, bespreekt zijn 

waarnemingen met de betreffende leerkracht en 

geeft aan wat volgens hem de ontwikkelpunten 

zijn en waar de coaching zich op zou kunnen 

richten. Het is vervolgens aan de starter 

welke punten hij met zijn coach oppakt. “De 

directeur communiceert de uitkomsten van zijn 

observatie niet met de coach”, benadrukt Stoltz. 

“Waar de starter aan gaat werken, is echt iets 

tussen de coach en de starter. Onze coaches, 

die goed zijn opgeleid, brengen zelf ook wel 

ontwikkelpunten in, bijvoorbeeld als een starter 

niet zo’n sterk reflectief vermogen heeft.”

Alle coaches – het zijn er ruim veertig – hebben 

de post hbo-opleiding ‘Coach en Opleider in de 

School’ gevolgd. “Omdat we het belangrijk vinden 

dat de coaches zich blijven professionaliseren,” 

vertelt Stoltz, “organiseren we vier keer per 

jaar bijeenkomsten voor de coaches, waarin 

aandacht is voor intervisie en professionalisering. 

Daarnaast – en daar ben ik trots op – organiseren 

we elk jaar een conferentie voor alle coaches. 

Dat wordt door de coaches zeer gewaardeerd.”

Apart traject

Naast het coachingstraject, worden 

er jaarlijks vier bovenschoolse 

professionaliseringsbijeenkomsten voor 

starters georganiseerd: drie bijeenkomsten 

van 4 uur en één van een hele dag. Na een 

plenaire presentatie, zijn er één of twee 

workshopsrondes, waarvoor de deelnemers 

zich van tevoren hebben ingeschreven. 

De inhoud van deze bijeenkomsten is gebaseerd 

op een behoeftenonderzoek onder starters 

en schooldirecteuren. “Je ziet dat startende 

leraren andere onderwerpen aandragen 

dan schooldirecteuren”, zegt Stoltz. “Veel 

voorkomende thema’s die starters noemen 

zijn bijvoorbeeld klassenmanagement en 

timemanagement. De onderwerpen van 

de directeuren hebben vaak te maken met 

oudergesprekken en passend onderwijs.”

Op basis van de ervaringen in de afgelopen drie 

jaar, wordt de professionalisering volgend jaar 

wat anders georganiseerd dan de afgelopen 

jaren. Waren de bijeenkomsten tot nu toe voor 

álle startende leraren, volgend schooljaar komt 

er een apart traject voor de eerstejaars starters. 

“We hebben gezien dat de vragen van eerstejaars 

starters echt anders zijn dan de vragen van 

leraren die voor het tweede of derde jaar voor 

de klas staan”, vertelt Stoltz. “We kunnen dus 

beter aansluiten bij de leerbehoeften als we 

de eerstejaars starters apart bedienen.”
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Niveauverschillen

Aansluiten bij leerbehoeften blijft volgens 

Stoltz trouwens toch wel een uitdaging, 

omdat de niveauverschillen tussen starters 

sowieso groot zijn. “Een workshop werd 

bijvoorbeeld door een deel van de deelnemers 

gewaardeerd met een 10, terwijl anderen 

een onvoldoende gaven omdat ze het niveau 

juist veel te laag vonden. Daarom laten we 

de starters hun ondersteuningsvragen van 

tevoren zo duidelijk mogelijk formuleren en 

zetten we de mensen die ongeveer dezelfde 

ondersteuningsvraag hebben bij elkaar.”

Daarnaast is er het voornemen om volgend 

jaar meer interne mensen in te zetten voor 

de workshops. Stoltz: “Dat wordt mede 

ingegeven door de financiën – de projectgelden 

VSLS zijn gestopt - maar we zien er ook 

meerwaarde in om meer gebruik te maken van 

de expertise die we in huis hebben. Die zijn 

we nu aan het inventariseren. Aandachtspunt 

is natuurlijk wel dat er dan vervanging moet 

worden geregeld. Wat dat betreft werkt het 

toenemende lerarentekort helaas niet mee, 

maar we gaan het in ieder geval proberen.”

Tips

  Inventariseer de behoeften van de starters 

en sluit daar zo goed mogelijk bij aan.

  Werk met goedgeschoolde coaches en zorg 

ervoor dat zij zich blijven professionaliseren.

  Zoek samenwerking met andere besturen 

om een professionaliseringstraject voor 

starters te ontwikkelen en aan te bieden. 

Zeker kleine schoolbesturen hebben 

vaak onvoldoende middelen om aparte 

programma’s voor starters te ontwikkelen.

Meer informatie

Tamara Stoltz

t.stoltz@dehaagsescholen.nl 
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