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VOORWOORD 
 
 
In deze beleidsnotitie is de visie op ‘de startende leraar’ binnen MOVARE weergegeven. 
Dit vanuit de ambitie van MOVARE zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2019-2023 en in het 
personeelsplan met name in de hoofdstukken ‘Vinden&Binden’ en Professionaliseren&Ontwikkelen. 
Er wordt kracht bijgezet door de werkgroep ‘Vitaliteit’ van MOVARE die aandacht voor de startende leraar als 
een van de belangrijke kernpunten heeft benoemd.  
 
 
Naast de eigen ambitie van MOVARE is er ook noodzaak om te komen tot beleid ‘startende leraar’. 

- Bepalingen in de CAO-PO 2019-2020  
o Artikel 8A.5 Bijzonder budget voor starters (NJT) 
o Artikel 9.5 Introductie en begeleiding startende leraren 
o Artikel 9.1 Professionaliseringsbeleid met specifiek aandacht voor de startende 

leraar 
- Diversiteit in (verkorte) trajecten bij de Pabo 
- Onderwijs op afstand door COVID-19 
- Krapte op de arbeidsmarkt  

 
 
Startende leraren zijn leraren in hun eerste, tweede of derde werkzame jaar. 
De ontwikkeling van de leraar start in de lerarenopleiding en loopt door gedurende de loopbaan als leraar. De 
bevoegdheid is dan ook geen eindpunt, maar een markeringspunt in die ontwikkeling. Ook vanuit dNP wordt de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de inductiefase als steeds belangrijker gezien.  
In dit beleidsstuk wordt beschreven wat de startende leraar mag verwachten van MOVARE en wat wij 
verwachten van de startende leraar. 
Onze ambitie is om de nuances van start-, basis-, vakbekwaam en excellent zichtbaar te maken en te koppelen 
aan het loopbaanontwikkelingsbeleid waardoor we ons meer richten op ontwikkeling van de medewerker en 
inherent hieraan het promotiebeleid.  
Verder zien wij kansen in verbreden en verdiepen door een vertaling van dit beleidsstuk naar andere 
medewerkers van MOVARE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B E W E G I  N G    
IN L E R E N  

p
a
g
i
n
a 

 

  

Pagina 4 van 15 

 
 

1. Strategische intentie  
 
 
De ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben er voor onderwijsstichting MOVARE toe geleid 
beleid voor de startende leraar te beschrijven. 
Naast de behoefte van MOVARE om een goede werkgever te zijn en garant te willen staan voor kwaliteit, is het 
behoud van de startende leraar ook van groot belang ten behoeve van het terugdringen van het lerarentekort 
(kwantiteit).  
 
De vier kernwaarden van het strategisch beleidsplan 2019-2023 die leidend zijn in het doen en denken van alle 
medewerkers zijn: 
 

 Transparantie 
 Respect 
 Veiligheid 
 Samen 

 
Bij het hoofdstuk ‘medewerkers’ staat het volgende te lezen. 
De medewerkers zijn de pijlers van MOVARE. Met leerkrachten als spil in het proces waarin leerlingen kennis en 
vaardigheden verwerven.  
Doelen: 

 Realiseren van een professionele leercultuur in de hele organisatie; 
 Het stimuleren, ondersteunen en faciliteren van leren en ontwikkelen van medewerkers; 
 Het nadrukkelijk besteden van aandacht aan de vitaliteit en het welbevinden van onze 

medewerkers; 
 Profileren als aantrekkelijke werkgever die de juiste medewerkers weet te vinden en aan zich te binden. 

 
Een vertaalslag zien we terug in het strategisch personeelsplan 2019-2023 in de hoofdstukken  
professionele leercultuur, ontwikkelen en leren, vitaliteit en welbevinden, vinden en binden.  
MOVARE profileert zich als werkgever door SAMENwerking te stimuleren en medewerkers en 
teams te waarderen, te inspireren en uit te dagen in hun ontwikkeling. MOVARE faciliteert deze 
ontwikkeling. Medewerkers zijn in dit kader ook ‘zelf aan zet’. 
Aantrekkelijk werkgeverschap uit zich bij MOVARE door de nieuwe medewerkers een warm welkom te geven, 
aantrekkelijke regelingen te bieden en oog te hebben en houden voor talent. Daarnaast willen we medewerkers 
inspireren, uitdagen en waarderen. Zo zien we kansen om medewerkers te behouden en betere 
carrièreperspectieven te bieden. 
 

In ‘Staat van het onderwijs 2020’ van de inspectie staat geschreven dat het aannemelijk is dat het 
lerarentekort negatieve effecten zal hebben op de kwaliteit van het onderwijs en op de prestaties van 
leerlingen. Daarvoor is het voorkomen van vroegtijdig uitval zeer belangrijk.  
 
Onderzoek naar inductiearrangement (een speciaal inwerkprogramma dat niet alleen gericht is op de 
werksituatie van de startende leraar, maar ook op de begeleidingssituatie) door de Rijksuniversiteit Groningen 
wijst uit dat een goede begeleiding effect heeft. Hoewel de meeste startende leraren bevoegd zijn om les te 
geven, is de beginperiode moeilijk. Om uitval te voorkomen is beleid gericht op het trainen, ondersteunen en 
behouden van starters nodig.   
De meeste scholen zorgen daarom voor begeleiding van startende leraren, vooral in het eerste jaar van hun 
aanstelling. Zo langzamerhand wordt uit onderzoek steeds meer duidelijk dat die beginperiode met een 
passende begeleiding langer dan een jaar zou moeten zijn.  
Een termijn van drie jaar voor de begeleiding van startende leraren is voor het Ministerie Cultuur, Onderwijs en 
Wetenschap richtinggevend bij het verder verbeteren van begeleidingsprogramma’s. 
 
De PO-Raad zegt het volgende over de begeleiding van startende leerkrachten. 
‘De kwaliteit van het onderwijs staat en valt met de kwaliteit van de leerkracht. Het is in het belang van het 
kind om een hoge kwaliteit onderwijs te bieden. Leerkrachten die net van de Pabo afkomen zijn startbekwaam. 
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Basis- en vakbekwaamheid vereisen ervaring. Goede begeleiding in het begin van een carrière versnelt de 
ontwikkeling, zorgt voor beter onderwijs en minder uitval van startende leerkrachten.’ 
Er is wetenschappelijk bewezen dat vier type maatregelen een positief effect hebben; werkdruk verminderen, 
goed kennismaken met de schoolcultuur, professionele ontwikkeling, begeleiding en ondersteuning. 
 
Onderzoek wijst uit dat bestuurders het personeelsbeleid gericht op startende leraren in het primair onderwijs 
voornamelijk overlaten aan hun schoolleiders. Daardoor ontstaan binnen besturen aanzienlijke verschillen 
tussen scholen. 
Naar aanleiding van het onderzoek ‘Wie zorgt er voor de startende leerkracht’ wordt het volgende geadviseerd. 
Bestuurders zouden als werkgever van de starters moeten waarborgen dat de kwaliteit en de hoeveelheid 
begeleiding van starters niet afhankelijk is van de individuele schoolleiders. 
 
De bedoeling van deze notitie is om te komen tot een beleid startende leraar, verankerd in het HRM-beleid,  
waarin de wederzijdse verwachtingen tussen MOVARE en de startende leraar beschreven staan en waarbij 
voldoende ruimte is voor de scholen om hier vorm aan te geven.  
 
Deze beleidsnotitie is tot stand gekomen in samenwerking met het werkveld en de afdeling P&O 
en vervolgens voorgelegd aan het CvB (College van Bestuur) en aan de GMR (Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad).  
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2. Data analyse en adviezen 
 
 
Om te komen tot een goed beleidskader is het ophalen en analyseren van data van belang. 
Hierbij maken we onderscheid tussen cijfers en ervaringen/belevingen.  
 
Cijfers (kwantitatief) 
Het Arbeidsmarktplatform PO meldt een uitvalpercentage van de startende leraren in 2013 van 
22% en in 2018 nog slechts 9%. In 2015 kreeg 79% van de startende leraren begeleiding 2015, in 
2019 89%.  
Uit het datasysteem van MOVARE blijkt dat 19% van de startende leraren MOVARE binnen drie 
jaar heeft verlaten. Hiermee zitten we boven het landelijk gemiddelde met de kanttekening dat 
we niet weten of dezelfde berekeningssystematiek is toegepast, maar een uitstroompercentage 
van 19% is te hoog.  
 
Ervaringen/belevingen (kwalitatief)  
Voor het ophalen van zachte data hebben we onderstaande vormen gehanteerd: 

 enquête voor de beginnende leraren en hun directeuren gebaseerd op de eerder  
genoemde vier typen maatregelen die een positief effect hebben bewezen om  
vroegtijdige uitstroom te verkleinen; werkdrukvermindering, kennismaken met  
de schoolcultuur, professionele ontwikkeling en begeleiding en ondersteuning; 

 interviews met enkele starters en directeuren; 
 dialoog in het clusteroverleg of met de clustervoorzitter. 

 
 
De onderzoekgegevens geven blijk van de meerwaarde om de 
onderstaande interventies op school- en stichtingsniveau door te 
voeren c.q. te handhaven. 
Deze conclusies en adviezen zijn tot stand gekomen in 
samenwerking met het werkveld (starters en hun directeuren) en 
collega’s van de afdeling P&O. 
In de uitvoering zijn de elementen van GOED ONDERWIJS  
leidend.  
 
 
Werkdrukvermindering   Stem werkdruk af op draagkracht 
 
Er is sprake van een discrepantie tussen de beleving van de starter en de directeuren. 
Directeuren beoordelen dit onderdeel positiever dan de startende leraar.  
Bijvoorbeeld op de vraag “Naast de 40 uur duurzame inzetbaarheid van de normjaartaak wordt 
40 uur bijzonder budget toegevoegd om de taak als startende leraar goed te kunnen uitvoeren” 
scoort 0 % van de startende leraar dit als goed tegenover 40 % van de directeuren.  
35% van de startende leraar zegt niet op de hoogte te zijn van deze regeling. 
 
Daarnaast is door zowel starters als directeuren aangegeven dat de intentie en de planning om 
tijd vrij te maken voor de startende leraar er is, maar door de actualiteit zoals corona en 
vervangingsproblematiek vaak niet uitvoerbaar is.  
 
Adviezen 

 Goede communicatie over de rechten en de plichten van een starter  
op MOVARE-niveau (onboarding sessie, netwerkbijeenkomst startende leraar) en op 
schoolniveau (werkverdelingsplan bespreken en bewaken inclusief de 
professionaliseringsuren) 
  

Ambitie: Werkverdelingsplan op maat van de starter én de organisatie! 
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Kennismaking met de schoolcultuur Besteed aandacht aan inwerken 
 
De resultaten van de starters en de directeuren liggen op dit onderdeel heel dicht bij elkaar! 
Dit onderdeel scoort het hoogst van alle onderdelen. 
We mogen constateren dat de starters en de directeuren tevreden zijn over de kennismaking met 
de schoolcultuur. Naast de zaken die positief verlopen, zijn de zaken waarvoor extra aandacht 
wordt gevraagd opgenomen in onderstaande adviezen.  
 
Adviezen 

 Goede communicatie over de regels, verwachtingen, werkwijzen etc.; 

 Taken bij de kennismaking verdelen over meerdere collega’s; 

 Uitleg over administratieve zaken; 

 Tijd geven om te mogen en kunnen leren; 

 Doorstroom van LIO-stagiair(e) naar werknemer op dezelfde school indien mogelijk. 

Dit wordt door zowel de starters als door de directeuren als waardevol ervaren ten behoeve van een 

goede inductie. 

Ambitie: Bewustzijn van het positieve effect van deze interventie om het goede te behouden! 
 
 
Professionele ontwikkeling  Bied maatwerk 
 

Science Guide 6 januari 2022  
Juist in de eerste jaren van hun leraarschap zouden leraren moeten worden uitgedaagd om 
zich professioneel te ontwikkelen.   
 
Het meest positief zijn de starters en de directeuren over de teamscholing gekoppeld aan de 
schoolontwikkeling, de persoonlijke professionalisering (op de werkvloer en veelal gericht op het 
primaire proces) en de deelname aan de onderwijscafés. Er ligt een behoefte aan e-learning 
vanuit MOVARE en netwerkbijeenkomsten.  
 
Adviezen 

 Implementatie e-learning platform MOVARE; 

 Netwerkbijeenkomsten voor starters waarin we onderzoeken welk aanbod noodzakelijk en wenselijk is 

(vaardigheidsmodules) en welke partners hierin een rol zouden kunnen hebben, bijvoorbeeld dNP voor 

een doorgaande lijn Pabo-werkveld, medewerkers MOVARE met specifieke expertise etc.;  

 Ambitie: Professionalisering starter met zowel een vrijwillig als een verplichtend karakter,   
  als groep of individueel op maat, op momenten samen met de coach! 

 
 
Begeleiding en ondersteuning  Bied degelijke begeleiding 
 
De vorm waarin de begeleiding en ondersteuning plaatsvindt, wordt door de directeuren hoger 
gescoord dan door de starters. Zo geeft 33 % van de directeuren aan dat klassenbezoeken en 
nagesprekken plaatsvinden tegenover 17 % van de starters.  
 
Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat een verklaring hiervoor kan zijn dat 
een deel van de startende leraren de begeleiding die zij krijgen niet als begeleiding ervaart. 
Het kan ook betekenen dat een deel van de schoolleiders en HR-medewerkers denkt dat elke 
startende leraar in hun organisatie begeleiding krijgt, terwijl dat in de praktijk niet het geval 
is. 
 
Evenals bij werkdrukvermindering lijdt ook de begeleiding en ondersteuning onder de actualiteit 
zoals corona en tekorten op de scholen.   
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Adviezen 

 Reguliere ondersteuning door meerdere collega’s voor de veelal praktische zaken en  

de dagelijkse praktijk zoals lesson-study, samen uitvoeren, collegiale consultatie etc.;  

 Coaching (on the job) door een collega met coachingsvaardigheden of door de bovenschoolse 

clustercoaches van MOVARE, structureel en geformaliseerd, gericht op kwalitatieve processen en 

resultaten; 

 Masterclasses voor de coaches door bijvoorbeeld dNP. Kennis gericht op pedagogische vaardigheden, 

theorie en op het leren van de leraren (praktijk-theorie-persoon); 

 Van vraaggestuurd naar aanbodgestuurd, preventief in plaats van curatief; 

 Bewaken van de geplande tijd voor de begeleiding; 

 Intervisiebijeenkomsten voor starters op MOVARE-niveau. 

 
Ambitie: Onderscheid tussen reguliere ondersteuning door meerdere collega’s en structurele en 
geformaliseerde coaching op de werkvloer! 
 
 

Algemene aandachtspunten om de inductie te laten slagen 
 

 Echte aandacht; de leerkracht voelt zich gehoord  

 Bereikbaar zijn 

 Veiligheid 

 Vertrouwen geven 

 Met plezier voor de klas 

 Persoonlijke begeleiding in ontwikkeling 

 In het vak mogen groeien 
 Zelfreflectie 

 Eigenheid, jezelf mogen zijn 

 
Uit bovenstaande adviezen ontstaan deelconclusies op het gebied van interne en externe 
ontwikkelingen die actualisering van het strategisch personeelsplan vragen. Deze staan 
beschreven in de ambitie voor de toekomst, hoofdstuk 5. 

 
 

3. Communicatie en implementatie 
 
 
Om te komen tot een breed gedragen beleid is het concept voorgelegd aan het CvB, MT en aan de 

clustervoorzitters.  

De feedback is verwerkt tot een definitieve versie die is aangereikt aan het CvB en de GMR.  

Na vaststelling door het CvB en de GMR wordt de definitieve versie aangereikt aan de schooldirecteuren en 

toegevoegd aan de overige documenten van de afdeling P&O. 

Voor de implementatie maken directeuren en afdeling P&O gebruik van de strategische planning (bijlage 1) en 

de ondersteuningslijnen (bijlage 2). Coördinator BOIS is verantwoordelijk voor de ondersteuning en de 

monitoring van scholen tijdens de implementatiefase.  
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4. Financiële paragraaf   
 
 
Met de implementatie van dit beleid gaan bovenschoolse kosten gemoeid. 
Deze betreffen het benoemen van  bovenschoolse coaches die scholen ondersteunen in het 
coachen van de startende leraar en die samen met de coördinator BOIS de netwerk- en 
scholingsbijeenkomsten en intervisie kunnen vormgeven. 
Daarnaast zullen er gelden beschikbaar moeten zijn voor de professionaliseringsbijeenkomsten 
specifiek voor de startende leraar georganiseerd door MOVARE. Daar waar we het intern kunnen 
aanbieden zullen we dat zeker doen, maar we sluiten niet uit ook een beroep te moeten doen op 
externen. 
Voor de uitwerking van de financiële paragraaf verwijzen we naar bijlage 3. 

 
 

5. Evaluatie  
 
 
De ondersteuning en monitoring tijdens de implementatiefase biedt informatie die we 
meenemen in de evaluatie.  
Daarnaast wordt het beleidsplan startende leraar jaarlijks geëvalueerd onder medewerkers, schooldirecteuren 
en de GMR.  
Op basis van de evaluatie bekijken we in hoeverre bijstelling van het beleid noodzakelijk is. 
 
Interne ontwikkelingen 
 

 Het ontwikkelen van een inwerkprogramma. 
 

 
Strategisch personeelsplan 
 

 Herijking/actualisering loopbaanontwikkelingsbeleid. 
Onze ambitie is om de nuances van start-, basis-, vakbekwaam en excellent 
zichtbaar te maken en te koppelen aan het loopbaanontwikkelingsbeleid,  
waardoor we ons meer richten op ontwikkeling van de medewerker en inherent 
hieraan het promotiebeleid. Dit vraagt om een bijbehorend format 
functionerings- en beoordelingsgesprek. 

 Vertaling beleid naar andere medewerkers van MOVARE. 
 
 
Externe ontwikkelingen 
 

 Samen Opleiden en Inductie in samenwerking met de Nieuwste Pabo.  
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Bijlage 1 Schematische weergave strategische planning         
 
Interventies, rollen en verantwoordelijkheden op diverse niveaus zijn wegschreven 
in een tijdpad.  
 
Onderstaande planning is gebaseerd op het zgn.70:20:10 leermodel. 
 
70% ‘on the job’. Het werkplekleren op schoolniveau. 
 
20% ‘near the job’ bestaat uit coaching op zowel schoolniveau als  
MOVARE-niveau. 
 
10% ‘off the job’. Scholing, workshops, trainingen, intervisie etc. voor starters op MOVARE-niveau.  
 
 
Scholen:  
 

Maatregel Interventie Verantwoordelijke Tijdpad 

Werkdrukvermindering 
Stem werkdruk af op draagkracht 
 

40 uur duurzame 

inzetbaarheid en 40 uur 

startende leraar opnemen 

in de normjaartaak ten 

dienste van het primaire 

proces en bewaken van de 

geplande tijd. Het doel is 

dat er voldoende tijd is 

voor de voorbereiding en 

gesprekken met een 

maatje en met de coach 

Directeur 

Bij invullen 

persoonsgegevens in 

Cupella, aanvinken 

startende leraar. Het 

systeem verdubbelt 

automatisch de uren 

duurzame 

inzetbaarheid naar rato 

WFT 

NB: dit kan ook 

handmatig worden 

aangepast 

Voorafgaand 

aan of bij 

start van 

het 

schooljaar  

Informeren over schoolcultuur 
Besteed aandacht aan inwerken in  
schoolcultuur en routines 

De startende leerkracht 

wordt geïnformeerd over 

en meegenomen in  

de visie van de school, de 

schoolontwikkeling, de 

schoolcultuur, de leerling 

populatie, de 

kwaliteitszorg, de 

schoolorganisatie.  

Er worden wederzijds 

duidelijke verwachtingen 

uitgesproken, een 

handboek kan hierbij 

helpend zijn 

Directeur of 
MT-lid 
IB’er 
Schoolopleider 
Collega 

Voorafgaand 

aan of bij 

start van 

het 

schooljaar 

Professionele ontwikkeling 
Informeer over 
professionaliseringsbudget en -uren 

Maak afspraken over 
professionalisering op 
schoolniveau en 

Directeur Voorafgaand 

aan of bij 
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individueel niveau 
(vaardigheidsniveau, 
ambitie). 
NB: ingroeien in het vak 
met begeleiding en 
ondersteuning behoort 
ook tot professionalsering 
 

start van 

het 

schooljaar 

 Gezamenlijk het 

professionaliseringsaanbod 

verkennen, opnemen in de 

NJT en monitoring 

Directeur en 
Startende leraar 

Voorafgaand 

aan of bij 

start van 

het 

schooljaar 

Begeleiding en  ondersteuning op maat 
 
Ondersteuning en begeleiding door 
collega’s 
 
 
 
 
Ondersteuning en begeleiding door een 
coach  
 
 

Vraagbaak, proactief 
informeren over 
dagelijkse gang van 
zaken, wegwijs maken 
school, regels en 
planning, lesson study, 
collegiale consultatie 
 
Koppelen aan een coach. 
Structurele momenten om 
in rust vragen te stellen 
en problemen te 
bespreken. 
Klasbezoeken en 
nagesprek. 
Coaching on the job. 
NB: denk aan faciliteren 
docenten en coach in  
tijd-scholing-ruimte 
NJT 40 uur op jaarbasis 
 

Duo-partner, collega 
parallelgroep, collega 
bouw, leerkracht met 
specifieke expertise, 
schoolopleider, intern 
begeleider, 
schoolleider 

Coach binnen school 

Clusterscoaches 

MOVARE 

Gehele 

schooljaar  

 Gesprekken 
Klassenbezoeken en 
feedbackgesprekken 
Planningen 
 

Coach, collega met 

coachingsvaardigheden, 

bv schoolopleider, 

IB’er, 

coach MOVARE 

Gehele 

schooljaar  

(Tussen)evaluatie-
gesprek 

 
 

100-dagen gesprek over 
welzijn en betrokkenheid 
 

Directeur  

Voortgangsgesprek Kort verslag in Insite Directeur  

Functioneren en 
beoordelen 

Gesprekkencyclus Directeur Conform 

personeels-

beleid 

MOVARE 
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Bestuursniveau: 

Maatregel Interventie 
 

Verantwoordelijke 

Werkdrukvermindering Vervanging Cupella is onderzocht; deze 
tool is nog actueel. Monitoring op goede 
toepassing van de normjaartaak. 

Coördinator BOIS/P&O 

Informeren MOVARE-cultuur 
Bij aanname van personeel 
aangeven waar je voor 
staat als bestuur. 
Verwachtingsmanagement; 
richting en duidelijkheid 
Missie, visie, kernwaarden 
wederzijde verwachtingen 
 

Warm Welkom (onboarding) 
 
Informele startersbijeenkomst  
 
 

CvB en afdeling P&O 
 
Coördinator BOIS 

Professionaliseren Onderwijscafés/webinars POK/Beleidsadviseur 
Onderwijskwaliteit 
 

 Scholing/ themabijeenkomsten op basis 
van leervragen uit de praktijk bv orde 
en structuur in de klas, 
klassenmanagement, veilig en 
stimulerend klimaat, 
gedragsproblemen, timemanagement, 
21e eeuwse vaardigheden, 
oudergesprekken, Parnassys, verschillen 
tussen leerlingen en leren leren 
(leerstrategieën) 
 

Coördinator BOIS,  
Nicole Strolenberg en 
clustercoaches i.s.m. 
experts MOVARE 
en externe partners 
zoals dNP, Fontys 
Pedagogiek, Bureau 
Wolters, BCO 

 Netwerkbijeenkomsten 
Intervisie met collega startende 
leraren, ervaringen delen/(h)erkenning 
 

Coordinator BOIS en 

Clusterscoaches 

MOVARE 

 

Begeleiding en ondersteuning Monitoren d.m.v. gesprekken en 
enquête 
 
Coaching op de werkvloer 
Begeleidingsprogramma’s 
breed bekend maken in 
de organisatie 
 

Coördinator BOIS en 
Clusterscoaches 
MOVARE 
 
Clusterscoaches 
MOVARE 
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Bijlage 2 De ondersteuningslijnen  
 
Tijdens de inductiefase is de beginnende leraar eigenaar van zijn leerproces. Op zijn weg wordt hij begeleid 
door een coach. Verder zijn er werkplekbegeleiders en kan er gebruik worden gemaakt van een scholingsaanbod 
en leernetwerk.  
 
Het ondersteuningstraject voor beginnende leerkrachten bestaat uit drie ondersteuningslijnen:  
1. Werkplekbegeleiding  

2. Coaching en intervisie  

3. Inhoudelijke MOVARE-bijeenkomsten 
 
1. Werkplekbegeleiding  
De eerstelijnsondersteuning bestaat uit personen die professioneel gezien het dichtst bij de starter staan, de 
werkplekbegeleider.  
De werkplekbegeleider is een betrouwbare gesprekspartner en kan de collega van de parallelgroep zijn en/of de 
leerkracht die kort voorafgaande in deze groep gefunctioneerd heeft, maar ook een andere collega binnen de 
school, te bepalen door de directeur. De startende leraar kan bij de werkplekbegeleider terecht voor de 
dagelijkse praktijk. De werkplekbegeleider geeft zowel persoonlijke en relationele steun als ook professionele 
ondersteuning. De begeleider voelt het begeleiden van starter niet als opgelegde taak, maar als iets wat hij 
vanuit professionele verantwoordelijkheid doet.  
 
Taken van de werkplekbegeleider 

 Zorgt ervoor dat er regelmatig een gesprek gevoerd wordt door de starter en werkplekbegeleider; 
 Bespreekt samen met de starter de keuzes die hij/zij maakt in de dagelijkse klassenpraktijk en maakt 

gebruik van lesson-study;  
 Is beschikbaar zodra er zich problemen voordoen en kan probleemoplossend denken; 
 Collegiale consultaties; 
 Heeft als hoofddoel samen met de starter factoren te benoemen die maken dat de starter 

succeservaringen en voldoening beleeft in zijn leraarsrol en kan op die manier richting geven aan 
verdere professionele ontwikkeling van de starter; 

 Zorgt ervoor dat de starter betekenisvolle verbanden legt tussen wat hij heeft geleerd en wat hij in 
praktijk brengt;  

 Daagt de starter voldoende uit om nieuw gedrag uit te proberen in de les; 
 Past de aard van de relatie in de loop van de begeleiding steeds aan, door gaandeweg afstand te 

nemen.  
 
 



B E W E G I  N G    
IN L E R E N  

p
a
g
i
n
a 

 

  

Pagina 14 van 15 

2. Coaching/intervisie  
De tweedelijnsondersteuning is ingericht met coaching en intervisie. Het doel van de coaching is 

de startende leraar te ondersteunen in zijn professionele ontwikkeling als leerkracht. 
De coaching is gericht op de ontwikkeling van persoonlijke leerdoelen afgestemd op de 
eisen die gesteld worden in het beroep na drie jaar functioneren.  
Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de beginnende 
leerkracht ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. 
Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte 
aanzet tot effectief gedrag door bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en  
het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden. Coach en gecoachte nemen ieder hun 
verantwoordelijkheid voor het proces. 
De coach is een collega van de school en daarnaast kan de school een beroep doen op 
bovenschoolse coaches. De bovenschoolse coaches ondersteunen de scholen bij het 
coachen van de startende leraar. Daarnaast geven de bovenschoolse coaches vorm aan 
scholingsbijeenkomsten en intervisie voor de startende leraar en monitoren het proces, 
samen met coördinator BOIS. 

Bovenschoolse coaches zijn medewerkers van MOVARE die affiniteit hebben met het begeleiden van 
collega’s en coachingsvaardigheden bezitten. Als pilot starten we met de taak van clustercoach. We gaan 
hierbij uit van 0,2 FTE per cluster. Werving vindt plaats via een sollicitatieprocedure (projectvacature). 
 
Taken en bevoegdheden:  

 De coach heeft een begeleidende en ondersteunende functie en is oprecht geïnteresseerd in het wel en 
wee van de beginnende leerkracht.  

 Alle gesprekken tussen de coach en beginnende leerkracht zijn vertrouwelijk, zodat de nieuwe collega 
onbevangen over zijn gevoelens, ervaringen en problemen kan praten. Dit is essentieel voor een veilig 
leerklimaat.  

 Bewust maken dat blijven ontwikkelen een natuurlijke grondhouding is;  
 De coaching richt zich op de ontwikkeling van persoonlijke en professionele vaardigheden middels 

zelfreflectie en richt zich op de beroepsrollen handelen als pedagoog (SBL-competenties 
interpersoonlijk en pedagogisch), handelen als didacticus (SBL-competenties vakbekwaam en 
organisatorisch), goed communiceren met collega’s, ouders en externen (SBL-competentie 
samenwerken met de collega’s en de omgeving), als zelfsturend professional functioneren en visie 
ontwikkelen (SBL competentie reflectie en ontwikkeling) 

 De coach is opgeleid of heeft aantoonbare ervaring als coach en is bekend met diverse 
coachingsmethodieken. 

 De coaching bestaat uit individuele coaching gecombineerd met intervisie in kleine groepen. De 
coaching vindt bij voorkeur 1x per maand plaats. 

 De coach kan afhankelijk van de vraag gebruik maken van beeldcoaching (voorheen video interactie 
begeleiding), klassenconsultaties, flitsbezoeken, coaching-on-the-job.  

   
Aanvullend voor de clustercoaches:  

 De coach werkt nauw samen met andere starterscoaches van de stichting en onderhoudt nauwe 
contacten met de directeur, werkplekbegeleiders en coaches van de school waar de starter werkzaam 
is en de HR-afdeling van MOVARE;  

 De coach kent de organisatie als geheel en de context van de school waar de starter werkzaam is;  
 De coaches komen meerdere keren per schooljaar bij elkaar in een lerend netwerk. Bij deze 

bijeenkomsten is er ruimte voor afstemming, intervisie en professionalisering.  
 

3. Inhoudelijke MOVARE-bijeenkomsten  
De ondersteuning in de derde lijn bestaat uit het aanbod van netwerkbijeenkomsten en scholingsbijeenkomsten 
georganiseerd door MOVARE. 
De eerste bijeenkomst is gericht op kennismaking en inventariseren leervragen van de deelnemers. Van daaruit 
wordt de inhoud van de scholingsbijeenkomsten bepaald.  
Gehanteerde werkvormen zijn daarop afgestemd bijvoorbeeld het uitnodigen van gastsprekers, bezoek aan 
basisscholen rond een bepaald thema etc.  
Op basis van de ervaring uit de praktijk worden de onderwerpen Parnassys en complexe oudergesprekken als 
verplicht aangeboden. 
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Bijlage 3 Financiële paragraaf  
 
 
Kostenraming per schooljaar (2022-2023) 
Deze kostenraming is op basis van de daadwerkelijke kosten. Naast de daadwerkelijke uitgaven 
zijn er ook integrale kosten zoals salariskosten medewerkers POK, scholing verzorgd door interne 
medewerker(s), gebruik van e-platform. Deze kosten zijn niet opgenomen in onderstaand 
overzicht. De bedragen zijn exclusief BTW.  
 
Bekostiging ten laste van begrotingsonderdeel geoormerkte professionaliseringsgelden van de 
school (€ 92,- per ll) op basis van het solidariteitsprincipe.  
We gaan uit van iets minder dan 10% van het totaalbedrag (11.000 x € 92 = € 1.012.000,-) hetgeen 
betekent dat de school € 9,- per ll afdraagt.  
 

Personele kosten    Totaal 

 Coaches MOVARE 5 x 
0,2 FTE 
 
01-08-2022  57 starters 
Tussentijds 12 starters 

Vacature  
op basis van L11-15 
(uit geoormerkte 
professionaliseringsgelden 
van de school) 
 

€ 85.048,- € 85.048,- 

Opleidingskosten     

 Scholing complexe 
oudergesprekken; 
oplossingsgerichte 
benadering en 
communiceren van 
ontwikkelingsgegevens 
 

Bureau Wolters 
15 personen 
 

2 x 5 
bijeenkomsten 
à € 600,-  
 

€ 6000,-   

 Intervisiebijeenkomsten 
starters en coaches 

BCO 6-8 personen 
 

12 
bijeenkomsten 
van 2 uur (bruto 
4 uur) à € 127,- 
per uur 
 

€ 6096,- 

Overige kosten     

 Aanschaf literatuur, 
attentie, onvoorzien 
 

 € 1000,- € 1000,- 

Totaal    € 98.144,- 
 

 


