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Een invalpool met
talentvolle starters

In gesprek met Karin Wessel – SPO Utrecht

Om talentvolle starters aan zich 
te binden, zette SPO Utrecht een 
speciale invalpool voor starters 
op: de SPO PRO Talentenpool. 
Karin Wessel, schoolopleider op een 
basisschool van SPO Utrecht, was 
betrokken bij de ontwikkeling van 
het begeleidingsprogramma van 
deze pool en is een van de coaches 
van de ‘PRO-invallers’. Wat is 
kenmerkend voor de PRO Talenten 
pool? Hoe worden deze starters 
begeleid? En wat levert het op?

Het lag voor de hand dat SPO Utrecht juist 

Wessel vroeg om mee te werken aan het 

begeleidingsprogramma van de PRO-invalpool. 

In het kader van het VSLS-project is zij namelijk 

ook betrokken bij de ontwikkeling van het 

inductieprotocol voor starters van enkele 

besturen uit de regio. Samen met een docent 

van de HU-pabo coördineert ze de VSLS-

werkgroep (SPIL), die dat protocol ontwikkelt 

en daarvoor onderzoek heeft gedaan naar 

kenmerken van een goede begeleiding van 

starters. Wessel is zodoende goed op de hoogte 

van de ins en outs van de startersproblematiek.

Tussen wal en schip

Een hoog percentage beginnende leerkrachten 

verlaat het onderwijs binnen drie jaar, én we 

weten dat het lerarentekort de komende jaren 

sterk zal toenemen. Twee zorgwekkende feiten 

die SPO Utrecht ertoe brachten om antwoorden 

te zoeken op de vraag: hoe kunnen wij talentvolle 

startende leerkrachten aan ons binden? Eén van 

de antwoorden op die vraag is de opzet van 

de zogenoemde ‘SPO PRO Talentenpool’, een 

speciale invalpool voor talentvolle beginnende 

leraren op SPO-scholen, en voorál: de 

ontwikkeling van een goed inductieprogramma 

voor deze groep. Een schooldirecteur, een 

coördinator en twee schoolopleiders, waaronder 

Wessel, werden gevraagd om dit op te zetten en 

zorg te dragen voor de werving en begeleiding 

van deze poolers. Na een goede beoordeling 

krijgen de invallers een vaste aanstelling.

“Invallers vallen qua begeleiding vaak tussen 

wal en schip”, zegt Wessel. “Doordat ze 

tijdelijk op een school werken, hebben ze een 

specifieke positie in het team en krijgen ze 

meestal weinig aandacht, temeer daar iedereen 

het razend druk heeft. Omdat er best veel 

leerkrachten zijn die als invaller beginnen, is 

het belangrijk om een goed inductieprogramma 

voor deze groep te ontwikkelen. Dat hebben 

we gedaan. We willen deze leerkrachten goed 

toerusten en hen binden aan SPO Utrecht.”

Selectiecriteria

Niet elke invaller kan terecht in de PRO 

Talentenpool. Het gaat – de naam zegt het 

al – om talentvolle starters. “We onderzoeken 

dat door bijvoorbeeld het netwerk van 
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schoolopleiders te raadplegen en te informeren 

naar stagebeoordelingen”, vertelt Wessel. 

“Daarnaast gaat het om starters die langdurig 

– bijvoorbeeld drie maanden – invallen. Ze 

werken gedurende een schooljaar op twee of 

drie scholen, ervaren zo de verschillen tussen 

scholen, en kunnen ontdekken wat goed bij hen 

past. Verder moeten deze invallers minimaal 

drie dagen per week willen werken en moeten 

ze breed, dus in alle groepen, inzetbaar zijn.”

Starters die zich aanmelden als invaller 

worden dus geselecteerd. Soms is een 

andere pool passender; SPO Utrecht heeft 

ook een ‘freelancepool’ en een ‘flexpool’ 

voor invallers. Alleen de PRO-pool – er 

zitten 10 à 15 leerkrachten in – is specifiek 

bedoeld voor startende leraren. 

Verplicht

Het PRO-team heeft een inductieprogramma 

voor invallers ontwikkeld, waar de deelnemers 

van de PRO Talentenpool verplicht aan 

moeten deelnemen. Andere invallers (uit de 

andere pools) bepalen zelf of ze meedoen 

aan de ondersteuningsactiviteiten. Wessel: 

“We vinden dat elke PRO-invaller moet 

deelnemen, omdat we ervan overtuigd zijn 

dat dat meerwaarde heeft. We stellen daarom 

dat we verwachten dat zij deelnemen.”

Het inductieprogramma bestaat uit coaching 

en acht bijeenkomsten per schooljaar. Een 

bijeenkomst wordt deels besteed aan intervisie 

en deels aan een bepaald thema. Welke thema’s 

aan de orde komen, bepalen de starters zelf.

Vraaggestuurd

“Ook de coaching is vraaggestuurd”, vertelt 

Wessel, die zelf één van de coaches is van 

de PRO Talentenpool. “We sluiten aan bij de 

behoeften en vragen van de starter: waar loop 

je tegenaan en waar kan ik je mee helpen? 

Er zijn starters die heel talentvol zijn en die 

maar één keer in de maand coaching hebben, 

en er zijn starters die wekelijks behoefte 

hebben aan een gesprek met hun coach.”

De starters vinden het prettig dat de coaches 

bovenschools werken en niet verbonden zijn 

aan de school waar ze werken, zo bleek uit 

een recente evaluatie. “Dan is het makkelijker 

om dingen te bespreken die niet zo lekker 

lopen”, zegt Wessel. “Dat geldt waarschijnlijk 

in het algemeen, maar zeker voor invallers is 

het moeilijk om dingen intern te bespreken, 

omdat ze maar kort op de school werken, 

en niet goed weten hoe de verhoudingen 

liggen en wat de cultuur is op de school.”

Groepsgevoel

Wat de starters vooral een sterk punt van het 

inductieprogramma vinden, zo gaven ze aan in de 

evaluatie, is dat ze samen met andere invallers een 

groep vormen. Wessel: “Dat is misschien wel de 
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grootste succesfactor van de PRO Talentenpool: 

dat de invallers samen een groep vormen. Zij 

voelen zich heel erg verbonden met elkaar, omdat 

ze in dezelfde situatie zitten en veel bij elkaar 

herkennen. Het is fijn om te ervaren dat je niet 

de enige bent die het zwaar heeft. Ook gaven 

ze aan dat ze het gevoel hebben dat ze altijd 

ergens op kunnen terugvallen, ergens terecht 

kunnen met vragen of zorgen, dat er een vangnet 

is. Het feit dat ze deel uitmaken van een groep, 

blijkt voor deze starters heel steunend te zijn.”

Tips

  Besturen en directies: besteed aandacht 

en middelen aan de begeleiding 

van starters. Gezien het groeiende 

lerarentekort is de urgentie hiervan groot. 

Je kunt je het niet meer permitteren 

om starters niet goed te begeleiden.

  Zorg voor een goede begeleiding van 

starters die als invaller aan het werk gaan.

  Geef de starter vraaggestuurde coaching 

van een bovenschoolse coach.

Meer informatie

Karin Wessel

karin@obsvleuterweide.nl 
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