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Een richtinggevend
startersprotocol

In gesprek met Ineke ter Haar – Stichting Primair Onderwijs Almelo

De inkt van het ‘startersprotocol’ van 
Stichting Primair Onderwijs Almelo 
(OPOA) is net droog. Drie jaar lang 
werkten schoolopleiders en pabo-
docenten aan de ontwikkeling van 
dit protocol voor de begeleiding van 
beginnende leraren. Ze deden dat 
onder leiding van Ineke ter Haar, 
stafmedewerker van OPOA. “We 
hebben het protocol al werkende 
ontwikkeld en tussentijds steeds 
aangepast. Komend schooljaar gaan 
we het definitieve protocol uitvoeren.”

Het startersprotocol maakt onderscheid in drie 

groepen starters: leerkrachten met minder 

dan 3 jaar ervaring, leerkrachten die meer dan 

3 maanden op een school invallen en ervaren 

leerkrachten ‘in gewijzigde situaties’. Dit 

zijn bijvoorbeeld leerkrachten die door een 

mobiliteitsmaatregel naar een andere school 

gaan, leerkrachten die moeten integreren of 

die na vele jaren van groep veranderen. Met 

Ineke ter Haar praten we over de eerste groep: 

de ‘echte’ starters. Het protocol voor deze 

groep is samen met pabo Saxion Enschede 

ontwikkeld in het kader van het project VSLS.

Wat is basisbekwaam?

Het protocol beoogt dat starters zich in 

drie jaar tijd ontwikkelen tot basisbekwame 

leerkrachten. Om daaraan gericht te kunnen 

werken, zijn er normen en indicatoren voor 

basisbekwaamheid geformuleerd. Hiervoor 

hebben de ontwikkelaars de bekwaamheidseisen 

die de Onderwijscoöperatie heeft geformuleerd 

gekoppeld aan de gedragsindicatoren van 

het observatie-instrument ICALT (Van der 

Grift, RUG). Zo is een mooi overzicht ontstaan 

van de vakinhoudelijke, vakdidactische en 

pedagogische bekwaamheidseisen en de 

bijbehorende gedragsindicatoren die gelden 

voor een basisbekwame leerkracht. Ook de 

bekwaamheidseisen voor de vakbekwame 

leerkracht zijn op deze manier uitgewerkt.

“Dit onderdeel van het protocol is net klaar, 

dus we hebben dat nog niet goed kunnen 

uitproberen.” vertelt Ter Haar. “Maar de 

coaches hebben er hoge verwachtingen van, 

omdat het heel duidelijk richting geeft aan hun 

begeleiding. Het geeft hen houvast. En dat 

geldt natuurlijk ook voor de starters zelf.”

De schoolopleiders begeleiden de starters tot 

basisbekwame leerkrachten door middel van 

intervisie, beeldcoaching, individuele coaching of 

een combinatie daarvan. “De starter bepaalt zelf 

voor welke ondersteuningsvorm hij kiest” vertelt 

Ter Haar. “De afgelopen jaren is gebleken dat de 

meeste starters kiezen voor een combinatie van 

beeldcoaching, individuele coaching en intervisie.”
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Vanuit visie

In het protocol is niet precies uitgewerkt in 

hoeveel bijeenkomsten, sessies of uren de 

coaches starters tot basisbekwame leerkrachten 

moeten begeleiden. Een bewuste keuze, 

vertelt Ter Haar. “Je kunt dit op twee manieren 

aanvliegen. Je kunt eerst kijken naar de 

beschikbare middelen, mensen en uren en op 

basis daarvan je plan maken. Maar je kunt ook 

beginnen met je visie, je idealen formuleren 

en gaandeweg kijken hoe je die kunt realiseren 

en waar je eventueel wat moet indammen. 

Wij hebben voor het laatste gekozen, dus we 

hebben het protocol vanuit visie ontwikkeld, 

en opgeschreven wat we graag willen. De 

kosten en de formatieomvang stellen we 

later vast; dat is onder meer afhankelijk 

van praktische zaken en van de cao.”

In het protocol zijn rolbeschrijvingen 

opgenomen van de schooldirecteur, het 

maatje (een leerkracht die de starter inwerkt 

op school) en van de schoolopleider/coach. 

“We maken strikt onderscheid tussen de 

begeleiding van het maatje en de begeleiding 

van de coach”, zegt Ter Haar. “Het eerste is 

gericht op het ingroeien in de school, terwijl 

de coach zich richt op de professionele 

ontwikkeling van de starter aan de hand van de 

bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren.”

De coaches zijn allemaal VELON-geregistreerd 

en werken bovenschools. Elke coach heeft 

een groep scholen onder zijn hoede. Ter 

Haar: “We hebben ervoor gekozen om 

beginnende leraren te laten coachen door 

begeleiders die niet aan hun eigen school 

zijn verbonden, omdat we veronderstellen 

dat de leerkrachten dan vrijer praten over de 

dingen waar ze op school tegenaan lopen.”

Zeer alert

Per periode beschrijft het protocol in 

steekwoorden wat er moet gebeuren en wie welke 

verantwoordelijkheid heeft. Maar gezien het 

uitgangspunt dat het traject in sterke mate wordt 

bepaald door de hulpvraag van de individuele 

starter, is dat niet tot in detail uitgewerkt. “We 

brengen de hulpvragen van de starters in beeld 

met een ontwikkelscan, die zij aan het begin 

invullen”, vertelt Ter Haar. “Op basis daarvan 

voert de coach een gesprek met de starter, 

waarin wordt vastgesteld waar de starter aan gaat 

werken. Dat gesprek is heel belangrijk, omdat je 

met de scan niet alle ondersteuningsvragen boven 

tafel krijgt. De vragen kunnen bijvoorbeeld ook te 

maken hebben met dingen die stress veroorzaken, 

met gevoelskwesties en zelfvertrouwen.”

Na een half jaar gaat de starter, naast de coaching, 

ook meedraaien in de reguliere gesprekkencyclus 

van de school. Ook hier komt aan de orde waaraan 

de starter nog wil en moet werken. De scheiding 

tussen beoordelen en begeleiden is hierbij een 

belangrijk aandachtspunt, vertelt Ter Haar. “Dat 

onderscheid hanteren we heel strikt. De coaches 

zijn erin getraind om daar zeer alert op te zijn. Als 
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een directeur bijvoorbeeld aan de coach vraagt 

hoe het met een bepaalde starter gaat, zal hij 

geen antwoord geven, maar hem adviseren om 

dat aan de starter zelf te vragen of om eens in 

de klas te gaan kijken. Hier is trouwens wel veel 

over gepraat en het leverde ook wel discussie 

op. Het is heel belangrijk dat starters weten dat 

hun twijfels, worstelingen en fouten niet bij de 

directeur terecht komen. Die veiligheid moet je 

garanderen. Dat is een belangrijke succesfactor.”

Tips

  Begin klein, met een pilot. Wij zijn meteen 

stichtingsbreed begonnen. Dat veroorzaakte 

vertraging. Ook vereiste daardoor de 

organisatie veel aandacht, terwijl we eigenlijk 

met de inhoud bezig zouden moeten zijn.

  Steek je licht op bij andere schoolbesturen, 

die het inductieprogramma al rond hebben.

  Besturen die geen opleidingsscholen 

hebben: zoek samenwerking met de 

pabo. Daar zit ontzettend veel bruikbare 

kennis, onder meer over wat er nodig 

is om basisbekwaam te worden.

Meer informatie

Ineke ter Haar

i.terhaar@opoa.nl

79




