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Visitekaartje 
Mijn naam is Annemarie Slabbekoorn; ik ben opgeleid tot creatief therapeut beeldend. Tijdens mijn 

studie heb ik werkervaring opgedaan in de jongeren- en volwassenpsychiatrie. Als psychosociaal 

begeleider en consulent seksualiteit heb ik gewerkt voor mensen met een beperking, variërend van 

verstandelijk beperkt tot niet-aangeboren hersenletsel en met partners van deze mensen. Een 

achtergrond waarbij één ding centraal staat: mensen in al hun verscheidenheid. Ik ben 

geïnteresseerd in mensen en raak geïnspireerd door alle verschillende denkbeelden die mensen 

kunnen hebben.  

Na de opleiding tot docent omgangskunde ben ik in het onderwijs gaan werken; het 

praktijkonderwijs. De leerlingen hebben vaak het hart op de tong, een eigenschap die ik enorm kan 

waarderen. Ik zie het als mijn taak om deze leerlingen zo goed mogelijk te begeleid naar een 

volwaardige plaats in de samenleving. Praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op een arbeidsplaats 

in de maatschappij of een vervolgopleiding (Sectorraad Praktijkonderwijs, z.d.). Een 

orthopedagogische en ortho-didactische benadering is nodig omdat het IQ tussen 55 en 80 ligt. Het 

belang van het pedagogisch contact is wat mij aanspreekt in het werken met deze doelgroep. Ik ben 

een authentieke docent die zich bewust is van haar voorbeeldfunctie, ik geloof dat voorleven daarin 

krachtig is. In mijn lessen werk ik op basis van relatie, zo zorg ik dat een leerling zich gezien en 

gehoord voelt. Inmiddels ben ik twaalf jaar in het praktijkonderwijs werkzaam, waarvan zeven op de 

huidige school. Ik ben aangesteld als docent en geef kunstvakken en arbeidsoriëntatie. Daarnaast 

ben ik schoolopleider en heb de taak van docentcoach. Hiertoe heb ik de opleiding “coachen van 

collega’s” gevolgd bij Medilex. In het team ben ik een collega die anderen inspireert en aan het 

denken zet. Een van de doelen die ik mij gesteld heb is om in het team meer aandacht te besteden 

aan reflectie en vaker de waarom-vraag te stellen (Sinek, 2009). Te vaak gaat het alleen maar over 

hoe en wat. Om mijn cirkel van invloed te vergroten (Covey, 2010) heb ik mij als doel gesteld om 

binnen het team actief aan de slag te gaan met reflecteren. Hiertoe heb ik meerdere bijeenkomsten 

verzorgd waarin ik het Ui-model van Korthagen (2008) en de kernkwaliteiten van Ofman (2011) met 

het team doorlopen heb. Mijn rol is dan die van begeleider en facilitator. Tijdens deze sessies geef ik 

voorlichting, laat ik mensen het zelf ervaren en laat ze kennismaken met overtuigingen en 

kwaliteiten. Het omgaan met allergieën komt aan de orde, met als doel onderling begrip en 

versterken van de samenwerking. Deze initiatieven zorgen voor vergroten van de samenhang binnen 

het team.   

Als schoolopleider begeleid ik studenten van twee verschillende lerarenopleidingen. Ik ga bij 

studenten op lesbezoek en organiseer schoolbijeenkomsten voor studenten. Ik werk samen met 

instituutsopleiders, werkplekbegleiders en regio-coördinatoren.  

“je bent een betrokken schoolopleider die de studenten echt laat groeien en zelf laat nadenken over 

hun eigen ontwikkeling” (tweedejaars student van de opleidingsschool) 

 

“je denkt mee en stelt vragen hoe ik mijn handelen kan koppelen aan de theorie, je geeft de ruimte 

aan ons om zelf op onderzoek uit te gaan” (derdejaars student van de opleidingsschool) 

Het onderwijs als sector vind ik uitdagend  er zijn voortdurend ontwikkelingen, plannen en kansen. 

Deze volg ik vol belangstelling. Ik ben actief lid van LinkedIn (Annemarie Slabbekoorn | LinkedIn) en 

volg de nieuwsberichten vanuit de overheid en de VO-raad. Moeizaam vind ik in het onderwijs dat er 

niet altijd in mogelijkheden wordt gedacht, terwijl het onderwijs daar de uitgelezen plaats voor is. Ik 

ben een groot pleitbezorger van denken in mogelijkheden en kansen.  

 

 

https://www.linkedin.com/in/annemarie-slabbekoorn-03727833/
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Samenvatting 
Dit praktijkgericht onderzoek betreft het inductietraject op het Da Vinci College. Een team van zes 

docentcoaches geeft vorm aan het inductietraject voor alle docenten die nieuw in dienst van de 

organisatie komen. Het traject bevat lesbezoeken, individuele  gesprekken en intervisie 

bijeenkomsten.  

Centraal staat de onderzoeksvraag:  

Hoe kunnen de docentcoaches van het Da Vinci College het inductietraject voor 

nieuwe docenten versterken zodat het inductietraject meer bijdraagt aan het 

professionaliseren van docenten? 

Deze vraag is vanuit  verschillende perspectieven benaderd, er zijn data opgehaald bij alle docenten 

die in de afgelopen drie jaar op de onderzoeksschool nieuw zijn gestart. Er zijn data opgehaald bij het 

team van docentcoaches en er is gekeken hoe het inductietraject op twee andere VO scholen wordt 

vormgegeven. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met directie en personeelszaken. Uit de 

literatuur blijkt dat een goed inductietraject vraagt om een gevarieerd aanbod en maatwerk (Helms-

Lorenz, 2020). Coaching en intervisie zijn een vorm van professionalisering en dragen bij aan het 

vergroten van het persoonlijk kapitaal (Hargreaves & Fullan, 2013). 

Uit dit onderzoek komen de volgende aanbevelingen: 

Voor directie en middenkader: 

- Ontwikkel een duidelijke visie op inductie die aansluit bij de visie van de organisatie 

- Zorg dat het inductietraject binnen de organisatie breed gedragen wordt 

- Faciliteer medewerkers, zowel nieuwe docenten als docentcoaches; 

- Creëer de juiste randvoorwaarden in de organisatie. 

Voor het team docentcoaches: 

- Behoud de intervisie in zijn huidige vorm en evalueer dit cyclisch 

- Leer als team docentcoaches met en van elkaar door structureel intervisiebijeenkomsten met 

elkaar te beleggen 

- Biedt maatwerk aan nieuwe docenten, pas het huidige inductietraject daarop aan 

- Maak het inductietraject inhoudelijk sterker door cyclisch te werken betrek daarin de zeven 

competenties van de docent 

- Breidt het huidige inductietraject uit met bijeenkomsten waarbij leren en ontmoeten 

centraal staat. Aansluiting kan gezocht worden bij de schoolbijeenkomsten van de AOS 

- Leer van good practices zoals die er zijn op school Y. volg met het team docentcoaches een 

scholingstraject van de interne academie van school Y.  

 

Advies is om de visie op inductie binnen de organisatie vast te stellen en deze te laten aansluiten op 

de visie van de school. Dit zou een kwaliteitsverbetering zijn voor de hele organisatie. De 

onderzoeker heeft hierin een actieve rol op zich genomen door in een bijeenkomst met het team 

docentcoaches in gesprek te gaan over coaching als vorm van professionaliseren. De onderzoeker is 

naar aanleiding van dit onderzoek gevraagd deel te nemen aan een netwerk van de VO Raad dit geeft 

de onderzoeker de kans als change agent kennis op te doen en te delen met het team docentcoaches 

en andere betrokkenen in de organisatie. Door met elkaar kennis te delen en samen te leren wordt 

de eerste stap gezet richting een professionele leergemeenschap (Lieskamp, 2013). 
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Hoofdstuk 1 Aanleiding en probleemanalyse 

1.1 Context 
De onderzoeksschool betreft het Da Vinci College*1 in Roosendaal. Deze school voor vmbo-basis en 

kader en praktijkonderwijs is onderdeel van een grotere scholengroep in Roosendaal.  

De school heeft 842 leerlingen verdeeld over de sectoren: horeca en ondernemen, techniek, zorg en 

welzijn en praktijkonderwijs. Er zijn 109 werknemers, van wie 82 docenten. Binnen het Da Vinci 

College is een team van zes docentcoaches actief. Zij begeleiden docenten die nieuw in de 

organisatie komen werken. Ook kunnen zij de zittende docenten coachen als deze een vraag hebben. 

Dit kan een persoonlijke leervraag zijn of betrekking hebben op klassenmanagement, of een situatie 

waarin iemand handelingsverlegen is. De missie van de school is kwalificeren, socialiseren en 

persoonsvorming (Biesta, 2012). De ambitie is om een gedegen eigentijds onderwijsprogramma te 

bieden dat leidt tot diploma, wereldburgerschapsontwikkeling en persoonsvorming (schoolgids 2020-

2021). Ik deel de visie van de school, als docent ligt mijn focus net iets meer op socialiseren en 

persoonsvorming dan op kwalificeren. “Bildung” (van Stralen & Gude, 2011) vind ik een belangrijke 

opdracht voor mij als docent. Mijn rol in de school is divers. Ik ben docent op het praktijkonderwijs, 

docentcoach voor nieuwe collega’s van het vmbo en het praktijkonderwijs. Daarnaast ben ik 

schoolopleider in dienst van de academische opleidingsschool, AOS genoemd. Vanuit die rol begeleid 

ik studenten van de lerarenopleidingen. In de opleidingsschool wil men van en met elkaar leren.  

Het praktijkgericht onderzoek is gericht op het inductietraject middels de docentcoaching. De 

begeleiding is er voor alle docenten die nieuw in de organisatie starten. Het betreft zowel startende 

docenten, als docenten die vanuit een andere onderwijsinstelling op de onderzoeksschool hun 

carrière voortzetten. De start van de docentcoaching vindt zijn oorsprong in een intervisiegroep. Een 

aantal collega’s van de afdeling praktijkonderwijs belegde in 2016 met elkaar 

intervisiebijeenkomsten. Daaruit ontstond de wens om dit breder in de organisatie te 

implementeren. De toenmalige directie heeft een aantal collega’s gevraagd op vrijwillige basis 

intervisiegroepen te starten voor startende docenten. In 2018 is er gestart met de huidige manier 

van werken met docentcoaching binnen de organisatie. Vanaf dat moment is er sprake van initieel 

mandaat (Cauffman & van Dijk, 2011). Er zijn 6 docentcoaches aangesteld (bijlage 1). De invoering 

heeft grotendeels top-down plaatsgevonden (Kloosterboer, 2005). Er is een raamwerk opgesteld 

(bijlage 2) van waaruit gewerkt word en waarin met name de praktische kant beschreven. Uit dit 

raamwerk is geen duidelijke visie op coachen binnen de school af te leiden. Wel wordt gerefereerd 

aan het ICALT-observatie instrument (van de Grift, 2007). Hierin worden verschillende onderdelen 

benoemd, waaronder  een veilig leerklimaat en klassenmanagement. In de praktijk wordt dit 

instrument echter niet gebruikt door de docentcoaches. Meerdere docentcoaches gebruiken wel de 

kijkwijzer “de goede les” (bijlage 3). Deze kijkwijzer is gebaseerd op het expliciete directe instructie 

model (Hollingsworth & Ybara, 2015) en is ontwikkeld vanuit de afdeling praktijkonderwijs. Een 

nieuwe docent in de organisatie krijgt van zijn domeinleider te horen dat er een docentcoach aan 

hem toegewezen wordt. Domeinleiders melden nieuwe docenten aan bij de contactpersoon van de 

docentcoaches. Een docentcoach heeft een kennismakingsgesprek met de nieuwe collega, 

vervolgens legt hij in een tijdsbestek van 4 maanden twee lesbezoeken af en bespreekt ze. Daarna 

kunnen nog twee gesprekken volgen. Elke startende docent volgt gedurende 2 schooljaren 

intervisiebijeenkomsten. Intervisie vindt tweemaandelijks plaats en wordt voorgezeten door twee 

docentcoaches. Naast een docentcoach krijgt iedere nieuwe docent een buddy toegewezen. Dit is 

                                                           
*er is toestemming om de naam van de school te benoemen 
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vaak een vakgenoot, die de nieuwe collega vakinhoudelijk wegwijs maakt en met praktische zaken 

ondersteunt. De domeinleiders wijzen een buddy toe aan een nieuwe collega.  

1.2 Aanleiding 
Startende werknemers goed begeleiden leidt tot minder uitval en hogere kwaliteit 

(Carbo&Moerkamp, 2006). Uit internationaal onderzoek blijkt dat het aantal leerkrachten dat het 

beroep binnen 5 jaar weer verlaat hoog is (Ingersoll & Strong, 2011). De directie wil dat docenten 

goed begeleid worden als ze in dienst komen van de onderzoeksschool, in de hoop dat zij zich voor 

langere tijd aan de organisatie binden. Vanuit de directie ligt er geen duidelijke leidraad en draaien 

nu alleen de initiatieven vanuit een deel van de oorspronkelijke intervisiegroep. Inmiddels heeft er 

een directiewisseling plaatsgevonden en hebben er wijzigingen in de organisatiestructuur 

plaatsgevonden. Vanuit het team van docentcoaches heb ik actief het contact gezocht met de 

nieuwe directie. In die gesprekken is er aandacht geweest voor het belang van intervisie en 

begeleiden van startende docenten in de organisatie. Daarnaast heb ik gesproken over een 

professionele leergemeenschap; dit staat als streven in het schoolplan beschreven, maar in welke 

fase bevindt de organisatie zich? Om dit in kaart te brengen heb ik de beschrijving van de Vlaming 

(2019) ingezet. De onderzoeksschool voldoet aan de volgende beschrijving “de teamleden en 

schoolleiding zien het nut van ‘iets als een PLG’ in en daarbij ook hun eigen verantwoordelijkheid. 

Maar ze weten nog niet goed wat PLG zijn voor hen en hun leerlingen precies kan inhouden en 

opleveren”(de Vlaming, 2019). Daarbij moet worden opgemerkt dat nog maar een klein deel van de 

teamleden dit zo ziet, de zogenaamde innovators en early-adapters (Rogers, 1995). Als professional 

heb ik daar de vraag gesteld hoe belangrijk coaching gevonden wordt in de organisatie en hoe dit 

concreet zichtbaar kan worden. Bij het stellen van deze vragen wordt aangegeven dat ik de vinger op 

de zere plek leg, de waan van de dag overrulled echter vaak de voorgenomen acties. Als 

schoolopleider heb ik ook regelmatig overleg met de directie en personeelszaken. Ik realiseer me dat 

ik vanuit twee rollen opereer, die soms overlap hebben met elkaar. Gevaar is dat ik vanuit mijn cirkel 

van betrokkenheid allerlei activiteiten op mij neem, die niet binnen mijn cirkel van invloed vallen 

(Covey (2010). In de afgelopen twee jaar heb ik mij tot doel gesteld om de docentcoaching naar een 

hoger plan te tillen, uiteraard in nauwe samenwerking met de andere docentcoaches. Op mijn 

initiatief hebben we besloten de buddyboekjes te herschrijven. Vervolgens hebben de 

docentcoaches deze verspreid onder de domeinleiders van alle afdelingen. Hiermee streefden we 

twee doelen na: vergroten van de zichtbaarheid van de docentcoaching en het persoonlijk contact te 

hebben met de domeinleiders. In het schoolplan is terug te vinden dat de docent de belangrijkste 

schakel is binnen de onderzoeksschool. Hargreaves en Fullan (2013) spreken van ‘professioneel 

kapitaal’ op het moment dat er geïnvesteerd wordt in de langetermijnontwikkeling van de docent. Zij 

zijn het belangrijkste kapitaal van de school. “Op het vlak van professionaliseren wordt er nog te 

weinig met en van elkaar geleerd” (schoolplan 2014-2020). Er wordt gesproken over een leercultuur. 

In het recente schoolplan wordt de wens om te komen tot een professionele leergemeenschap 

uitgesproken (schoolplan 2020-2024).  

Uit de ambities van de onderzoeksschool komen kort de volgende zaken naar voren:  

- professionaliseren van de medewerker; 

- gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het verbeteren van opbrengsten en processen, niet 

alleen op toetsresultaten maar ook op persoonlijke groei en vorming; 

- persoonlijke ontwikkeling, de medewerker in het collectief is de sleutel tot excellent 

onderwijs; 

- steeds werken aan eigen ontwikkeling en proberen beter te worden. 
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Al in het Nationaal Onderwijsakkoord (2013) wordt beschreven dat scholen zich meer moeten 

ontwikkelen tot lerende organisaties. In het Sectorakkoord VO (2014) dat hier vervolgens over 

gesloten is gaat het over het versterken van een ambitieuze leercultuur op scholen er is nog veel 

verbeterpotentieel voor scholen. Een van de ambities is “scholen als lerende organisatie”. Dit sluit 

aan bij wat in het schoolplan van de onderzoeksschool beschreven staat. Lieskamp (2013) noemt een 

gezamenlijke visie als eerste bouwsteen voor professionele leergemeenschap.   

Sinds 2017 gelden er nieuwe wettelijke bekwaamheidseisen in het onderwijs (Rijksoverheid, z.d.). De 

zeven onderwijscompetenties  zijn opgesteld door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren. Deze 

competenties zijn ondergebracht in de hoofdthema’s: vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch. 

Een van de competenties is competent in reflectie en ontwikkeling; deze competentie sluit aan bij de 

aanleiding van dit onderzoek. Kijkend naar het schoolplan verwacht de school dat hun professioneel 

kapitaal daar ook mee aan de slag gaat. Docenten worden gevraagd te reflecteren ontwikkelen en 

zich zo verder te professionaliseren. Dit vraagt dus ook iets van de start bekwame en de meer 

ervaren docent. In de functionerings- en beoordelingsgesprekken met leidinggevenden op de 

onderzoeksschool zijn de zeven onderwijscompetenties ook onderwerp van gesprek. “Het 

professionaliseren van leraren heeft een duidelijke samenhang met de organisatie en houdt verband 

met visie en beleid van scholen op ontwikkeling en kwaliteit en goed HRM beleid” (Lubberman & 

Pijpers, 2013). 

Probleemstelling 
De docentcoaching in zijn huidige vorm draait nu sinds 2018. Er is gestart volgens eerdergenoemd 

raamwerk. Daarna heeft er nooit een evaluatie met de directie plaatsgevonden. Het is ook nog 

onbekend hoe nieuwe docenten de coaching beoordelen en of dit leidt tot een gevoel van verhoogde  

competentie. Door het eerdergenoemde raamwerk, wisseling van de directie, wijzigingen in de 

organisatiestructuur en het verbreden van het aanbod vanuit het praktijkonderwijs naar het vmbo,  

is het voor de docentcoaches onderling nog niet helder welke keuzes we gaan maken met betrekking 

tot de visie van waaruit we gaan coachen.  

 

Doelstelling  
De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste om te komen tot een advies voor de 

organisatie en ten tweede een advies voor de docentcoaches hoe het inwerktraject van nieuwe 

medewerkers sterker kan worden ingericht zodat dit bijdraagt aan het professionaliseren van de 

docent die nieuw in de organisatie start.  
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Hoofdstuk 2 Theoretisch kader 
Dit hoofdstuk bevat een weergave van literatuuronderzoek in relatie tot de begrippen behorend bij 

de onderzoeksvragen. De begrippen inductietraject, professionaliseren, docentcoaching en intervisie 

komen aan de orde. 

 

2.1 Inductietraject 
De term inductie wordt voornamelijk gebruikt voor de periode waarin een startende docent zich op 

de arbeidsmarkt begeeft. Als een ervaren leerkracht op een andere werkplek start wordt vaak de 

term inwerkperiode of onboarding gebruikt. Onboarding is een wetenschappelijke term, die 

afkomstig is uit de opleiding HRM. Het traject van onboarding heeft als doelstelling dat medewerkers 

zich snel thuis voelen in de organisatie, waardoor ze sneller productief zijn en zich meer betrokken 

zullen voelen bij de organisatie (ter Weyden, 2020). “Starters die goed zijn geïnformeerd over de 

cultuur en waarden en normen van de school hebben betere relaties met hun leerlingen, collega’s en 

leidinggevenden” (Marreveld & Geus, 2017).  

 

In beide gevallen zijn deze trajecten gericht op het zo goed mogelijk begeleiden en behouden van de 

nieuwe medewerker. Inwerktrajecten zijn erop gericht om de autonomie, de competentie en de 

verbondenheid van een nieuwe docent te bevorderen. Hier is een relatie te zien met het CAR-model 

zoals Stevens (2004) dat ontwikkeld heeft. Daarin staan competentie, autonomie en relatie centraal, 

Vaak wordt dit genoemd als het gaat over leerlingen. Deze behoefte geldt echter ook voor docenten, 

het zijn basisbehoeften waaraan de leeromgeving moet voldoen (Deci&Ryan, 2000). Autonomie en 

competentie versterken het eigenaarschap van de startende docent. De verbinding aangaan met 

collega’s en leerlingen, het gevoel erbij te horen sluiten aan bij de behoefte aan relatie. In de arbeid- 

en gezondheidspsychologie wordt gesproken over: 

- “Affectief welbevinden (je prettig voelen op het werk); 

- Competentie (in staat zijn je werk goed te doen); 

- Autonomie (eigen keuzen in je werk kunnen maken); 

- Aspiratie (iets in je werk willen bereiken)” (Schaufeli&Bakker, 2007). 

 

In het geval van de startende leerkracht is er veel onderzoek gedaan naar wat werkt bij de start. Zo is 

uit recent grootschalig onderzoek van de Rijks Universiteit Groningen (Helms-Lorenz, et al., 2020) 

aangetoond dat een aantal zaken effectief is in de inductiefase, te weten:  

      “-      Leerzaam werk met een daarbij passende werkdruk; 

- Aandacht voor de schoolcultuur en het schoolbeleid; 

- Begeleiding d.m.v. professionele ontwikkelingsplannen; 

- Feedback en coaching in de zone van naaste ontwikkeling naar aanleiding van observaties 

- Intervisie met collega’s” .  

 

Uit hetzelfde onderzoek van Helms-Lorenz et al. (2020) komt naar voren dat de uitval van leraren het 

kleinst is op scholen waar leerlingen een hoge sociaaleconomische status hebben.  Ook wordt 

aangegeven dat leraren eerder vertrekken als ze op een grote school werken. De onderzoeksschool 

kan echter worden aangemerkt als grote school en heeft relatief veel leerlingen met een lage sociaal-

economische status. Reden te meer om docenten goed te coachen om tot een duurzame 

samenwerking te komen. Als een inductietraject meerdere activiteiten bevat,  is de kans dat de 

starter langer in het onderwijs werkzaam blijft groter (Maandag, Helms-Lorenz, Lugthart, Verkade & 

van Veen, 2017). Dit pleit voor een rijk, gevarieerd inductietraject.  
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Snoek (2018) geeft aan dat goede begeleiding afhankelijk is van de coach, de schoolleider en de 

afdeling hrm; het is dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De begeleiding moet niet van één 

persoon afhangen maar goed ingebed zijn in de structuur van de school. Schaap & Geijsel (2020) 

voegen daar nog aan toe dat inductie vraagt om een integrale benadering van de organisatie die 

behalve van de schoolstructuur ook iets vraagt van de professionele cultuur van een school. Zij 

adviseren een coach in te zetten “die op meerdere niveaus in de organisatie actief is en vanuit 

verschillende perspectieven met de starter kan reflecteren op de …. aspecten van de 

schoolorganisatie (Schaap & Geijsel, 2020).  

Een inductie traject kan nog zo goed zijn, uiteindelijk is het: “Allerbelangrijkste… is om beginnende 

leraren het gevoel te geven dat ze ‘erbij horen’, gewaardeerd worden en de mogelijkheid hebben om 

een unieke bijdrage te leveren aan hun nieuwe werkomgeving”. (Beijaard, 2009). 

 

In dit onderzoek wordt gesproken over inductietraject; dit beperkt zich echter niet tot docenten die 

de afgelopen drie jaar zijn afgestudeerd. Binnen de onderzoeksschool worden alle docenten die 

nieuw komen in de organisatie gecoacht. 

 

2.2 Professionaliseren 
Professionalisering van leerkrachten is een terugkerend thema in de beleidsstukken van het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

De ontwikkeling van docenten is een proces dat als het goed is de hele loopbaan blijft duren. Uit 

onderzoek door de VO-raad (2014) komt naar voren dat dit proces van professionele ontwikkeling 

niet vanzelf gaat. Het is belangrijk om deze ontwikkeling aan te moedigen en te ondersteunen. Wat 

een docent wil en moet leren hangt af van de context waar de docent werkt en daar waar hij zich in 

zijn loopbaan bevindt. Van den Bergh, Ros, & Beijaard (2013) zeggen daarover het volgende: 

“Leren en lesgeven zijn sterk gebonden aan de persoon en de context. Het is daarom een 

voorwaarde voor professionaliseringsinterventies dat er wordt voortgebouwd op de opvattingen, de 

ervaren knelpunten en het handelen van de leraren in hun dagelijkse lespraktijk”.  

De professionele ontwikkeling van een docent kun je niet los zien van zijn individuele ontwikkeling 

(Korthagen, 2019). Dresen & Kluijtmans (2008) benoemen dat leren en professionaliseren plaatsvindt 

op de werkvloer. Als docenten zich spiegelen aan een collega’s door bijvoorbeeld deel te nemen aan 

intervisie of door het uitwisselen van lesmateriaal, is er sprake van professionaliseren (Coppieters, 

2005). In een publicatie van de Onderwijsraad (2013)  is te lezen dat er te weinig aandacht is voor de 

persoonlijke professionaliteit van leraren. Daarbij wordt ingegaan op de ‘binnenkant’ van het 

leraarschap, namelijk de houding en het handelen van leraren in de onderwijspraktijk en de 

‘buitenkant’. Dit laatste gaat over de reputatie en status van het beroep. In het inductietraject op de 

onderzoeksschool is er vooral aandacht voor de ‘binnenkant’ van de docenten.  

Van Veen, Zwart, Meirink & Verloop(2010) spreken ook van twee dimensies van professionele 

ontwikkeling. Enerzijds gericht op het lesgeven anderzijds gericht op andere taken van een docent. 

Belangrijk daarbij is of men uitgaat van het groeimodel of van het deficiëntiemodel. In het laatste 

geval gaat men uit van het wegwerken van een tekort of een gemis in het functioneren van de 

docent. Op de onderzoeksschool wordt gewerkt volgens het groeimodel, ook wel 

waarderingsperspectief genoemd (Kelchtermans, 2018).  Hoe kan deze docent groeien en 

voortbouwen op al aanwezige kennis en vaardigheden? In een recente uitgave van de VO-raad 

(2020) staat dit thema centraal en wordt de waarde van een starter benoemd. De starter is een 

“volwaardige professional die met actuele kennis en een frisse blik het onderwijs én de 

schoolorganisatie kan verrijken” (Schaap&Geijsel, 2020). In ditzelfde katern wordt aangegeven dat 

starters de behoefte hebben aan goede begeleiding om deel uit te kunnen maken van de 

schoolpraktijk en bij het functioneren in de klas.  
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De mate waarin een docent in staat is om te reflecteren op zijn eigen handelen bepaalt de mate van 

professionalisering (Schon, 1983). Overtuigingen en kennis en doelen van de docent spelen daarin 

ook een rol (Korthagen, 2011). Dit zijn thema’s die bij uitstek in een coachingsgesprek besproken 

kunnen worden. 

 

“Professionaliseren heeft gunstige effecten op leerlingen en de kwaliteit van onderwijs. Die kwaliteit 

is belangrijk voor de ontwikkeling van een kennisintensieve samenleving en van de economie”(OECD, 

2009). Professionalisering dient een hoger doel, niet alleen de docent ontwikkelt zich, het 

professioneel kapitaal van de organisatie neemt toe en uiteindelijk komt dit de leerling ten goede. 

Om een professionaliseringsinterventie duurzaam te laten slagen is inbedding in de school cruciaal 

(Van Veen et al., 2010). Andere conclusie is dat de professionele ontwikkeling moet aansluiten bij de 

werkpraktijk. Daarbij is het goed om docenten samen te laten leren en werken en actief en 

onderzoekend leren te stimuleren.  

 

Professionaliseren is net als coaching een ruim begrip; in dit onderzoek wordt onder 

professionaliseren verstaan: daar waar de docent (samen) leert, ontwikkelt en reflecteert.  

 

2.3 Coaching en docentcoaching   
Coaching is een veelgehoorde term en kan verward worden met andere begeleidingsvormen. De 

term coachen komt oorspronkelijk van het Hongaarse woord ‘kocs’. (Donders, 2019) wat verwijst 

naar een koets, die mensen van A naar B brengt. Dit is wat een coach doet, mensen verder op weg 

helpen. Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding (Vorst, in Donders 2019).  

Aandacht en acceptatie voor de persoon die gecoacht wordt, zijn doelen en leerproces zijn van groot 

belang. Centraal staat het op weg helpen van de ander en het vergroten van zelfinzicht, de focus ligt 

niet zozeer op het oplossen van problemen. Coaching richt zich op het bevorderen van de zelfsturing. 

Belangrijk voorwaarde bij coaching is gelijkwaardigheid (NOBCO, 2013) De gecoachte heeft 

eigenaarschap en staat centraal. Coaching vindt altijd op vrijwillige basis plaats. 

Coaching binnen het onderwijs komt in diverse vormen voor. Docenten die leerlingen coachen, 

leidinggevenden die docenten coachen of docenten die collega’s coachen.  

De basis van coaching is actief luisteren, echt horen wat de ander zegt. Om dit vervolgens samen te 

vatten en hierop door te vragen (de Jong, 2019). “Coaches stemmen af op wie iemand wil zijn en wie 

hij moet zijn, rekening houdend met wie hij moet zijn vanuit de specifieke 

beroepshouding”(Slooter,2014). Daarbij worden twee manieren van coachen genoemd: op gedrag en 

op overtuigingen. Vooral bij startende docenten is het belangrijk om eerst zicht te hebben op hun 

overtuigingen. Deze zouden belemmerend kunnen zijn voor de uitvoering van het vak, dit is voor de 

coach van belang om te weten.  

“Coachen gaat over het ontsluiten van iemands mogelijkheden. Het helpt de coachee om zelf te leren 

in plaats van het zich te laten vertellen” (Whitemore, 2009). Hiertoe heeft Whitemore (2009) het 

GROW-model ontwikkeld, een raamwerk voor het voeren van coachgesprekken: 

- “Goal – doel bepalen voor korte en lange termijn; 

- Reality – realiteit onderzoeken om de huidige situatie vast te stellen; 

- Options – opties en alternatieve methoden of stappenplan; 

- What – wat moet gebeuren, wanneer, door wie en de wil om het te doen.” 
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Op het moment dat een docent een andere docent coacht is er sprake van coachen met collega’s (de 

Haan&Burger, 2013) Dit vraagt van de coachende docent een aantal specifieke vaardigheden, 

namelijk het vermogen tot: 

- zelflerend en zelfsturend werken aan de eigen ontwikkeling; 

- samen met en van collega’s leren gericht op individuele en gezamenlijke praktijkverbetering; 

- kritische reflectie op eigen professioneel handelen.  

 

Vorst (2019) in Donders (2019) vermeldt het begrip peercoach en duidt daarmee aan dat de coach 

een ‘soortgenoot’ is van de coachee. Dit versterkt het gelijkwaardige karakter. De coach treedt op als 

expert en geeft hieraan leiding.   

Diepstraten et al. (2010)  geven aan dat begeleiding van en door collega’s het leereffect versterkt. De 

collega’s die de coaching bieden leren daar zelf ook van.   

Uit onderzoek blijkt dat coaching leraren helpt om wat ze geleerd hebben in de klas toe te passen 

(Joyce & Showers, 2002). Coaching is een effectieve manier om de  professionalisering van de docent 

te bevorderen, aldus Stolp & Naaijkens (2021). Zij adviseren om coaching als een vast onderdeel in 

het scholingsaanbod van een school op te nemen. Wel moet worden opgemerkt dat het hier niet 

specifiek om de inductiefase gaat maar over coaching in de school in het algemeen. Coaching kan 

worden ingezet om te reflecteren op de lespraktijk en om de bestaande praktijk te verbeteren.  

Slooter (2014) gaat uit van coachen op de vijf rollen van de docent; dit sluit aan bij de startende 

docent die recent is afgestudeerd, maar is ook bruikbaar als coachingsmodel voor de meer ervaren 

docent.  

 

2.4 Intervisie 
Intervisie is een methode om te professionaliseren (de Groot & Nobel, 2001). Intervisie wordt 

gehouden met een groep, ook wel leergroep genaamd. Volgens een vaste structuur wordt er 

gereflecteerd over belangrijke kwesties, vaak concrete praktijksituaties. Een intervisiebijeenkomst 

wordt voorgezeten door een voorzitter. Op de onderzoeksschool wordt er met twee voorzitters 

gewerkt. Eén zit de bijeenkomst daadwerkelijk voor, de ander heeft de rol van tijdbewaker. Deze 

rollen worden afgewisseld.  

Het leren en ontwikkelen van de docent staat voorop. Dit is belangrijker dan het vinden van een 

oplossing voor het praktijkprobleem. Bij intervisie gaat het dus om het proces. Hendriksen (2003) 

verstaat onder intervisie: 

     “ -     collegiale ondersteuning met betrekking tot; 

- onderlinge advisering bij werkproblemen; 

- in een leergroep bestaande uit gelijken; 

- die binnen een gezamenlijk vastgestelde structuur; 

- tot inzichten en oplossingen tracht te komen; 

- in een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces”  

  

Deze definitie komt overeen met de wijze waarop er op de onderzoeksschool intervisie wordt 

gehouden. Uitzondering daarop is dat behalve werkproblemen ook successen kunnen worden 

ingebracht door de deelnemers.  

 

Eskes & van de Vegte (2008) hebben vanuit oplossingsgerichte intervisie een model ontwikkeld 

waarbij het doel is leren van successen. Dit model past de onderzoeker met regelmaat toe in de 

intervisiebijeenkomsten. De Groot & Nobel geven aan dat intervisie voor beginnende docenten kan 

bijdragen aan het zich thuis voelen in de schoolorganisatie.  
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Samenvattend 
Dit theoretisch kader geeft inzicht in hoe er vanuit de literatuur en vanuit landelijk beleid gekeken 

wordt naar inductie en professionaliseren. Coaching en meer specifiek docentcoaching zijn 

beschreven. De situatie op de onderzoeksschool bevat al meerdere elementen die terug te vinden 

zijn in de literatuur, er wordt echter nog niet op een systematische wijze gewerkt aan de 

professionalisering van de collega’s die nieuw in de organisatie komen te werken. De onderzoeker 

ziet als schoolopleider en docentcoach nog veel mogelijkheden die tot nu toe onbenut zijn gebleven. 

Dit leidt tot de onderzoeksvragen zoals beschreven in 2.5.  

 

  2.5 Hoofdvraag en deelvragen 
Dit theoretisch kader samen met de geschetste probleemstelling in 1.2 leiden tot de volgende 

onderzoeksvragen.  

 

Hoofdvraag 

Hoe kunnen de docentcoaches van het Da Vinci College het inductietraject voor nieuwe docenten 

versterken zodat het inductietraject meer bijdraagt aan het professionaliseren van docenten? 

 

Deelvraag 1 

Welke kansen en uitdagingen zien nieuwe medewerkers voor het inductietraject zodat het meer 

bijdraagt aan hun professionalisering als docent? 

 

Deelvraag 2 

Welke mogelijkheden zien de docentcoaches voor het inductietraject zodat het meer bijdraagt aan 

het professionaliseren van docenten? 

 

Deelvraag 3 

Hoe dragen school X en Y bij aan het professionaliseren van de docent in het inductietraject voor 

nieuwe docenten? 
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Hoofdstuk 3 Onderzoeksstrategie en methodiek 
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke onderzoeksstrategie en welke methodiek per deelvraag 

wordt gebruikt.  

 

3.1 Ontwerp-onderzoek 
Voor de uitvoering is gekozen voor een kwalitatief onderzoek, om aan te sluiten bij de doelstelling en 

de vraagstelling. Dit onderzoek is een ontwerponderzoek, kenmerkend voor dit type onderzoek is dat 

het zich richt op een verbetering in de beroepspraktijk en een holistisch karakter heeft. (de Lange, 

Schuman et al, 2011). De waarde die deelnemers hechten aan de uitkomsten van het onderzoek zijn 

een van de belangrijkste aspecten van kwalitatief onderzoek (Verhoeven, 2011). Doelstelling is om 

tot een gedegen advies te komen aan de directie en aan het team docentcoaches ter versterking van 

het huidige inductietraject. 

 

3.1.1 Onderzoeksmethode per deelvraag 
De eerste deelvraag wordt beantwoord middels vragenlijsten (bijlage 4), gevolgd door diepte 

interviews met elf docenten die in de afgelopen drie jaar in dienst van de school zijn gekomen.  

Al deze vragenlijsten en interviews zijn anoniem afgenomen.  

Deelvraag twee wordt beantwoord middels individuele semigestructureerde interviews met de vijf 

docentcoaches. 

Deelvraag 3 wordt beantwoord door het opvragen van de inductietrajecten van school X en Y in 

combinatie met een interview met docentcoach van school X en school Y.  

De vragenlijsten zijn vooraf door twee critical friends en de leidinggevende van de onderzoeker 

bekeken. Hierdoor is er sprake van triangulatie. 

 

3.1.2 Respondenten 
Respondenten zijn: 

- Elf docenten die in de afgelopen drie jaar in dienst zijn gekomen van de onderzoeksschool 

- Vijf docentcoaches van de onderzoeksschool 

- Docentcoach op school X en Y 

 

3.3 Betrokkenen 
Betrokkenen in dit onderzoek zijn mijn collega docentcoaches, de collega’s die starten binnen de 

organisatie en de domeinleiders en directie. Indirect is ook de afdeling personeel & organisatie 

betrokken. Zij stellen personeelsbeleid op en voeren dit uit, in samenspraak met de directie. De 

critical friends die ik heb geraadpleegd hebben verschillende professionele achtergronden. De 

functies van mijn critical friends zijn: docent internationale schakelklas, domeinleider 

praktijkonderwijs- en stagedocent praktijkonderwijs. 

In mijn rol als onderzoeker neem ik ook deel aan dit onderzoek. Belangrijk is dat ik kritisch op mijn 

handelen reflecteer (De Lange, Schuman et al, 2011).  
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3.4 Dataverzameling 
Er is op verschillende manieren data verzameld voor dit onderzoek. Er zijn vragenlijsten afgenomen 

bij de docenten die in de afgelopen drie jaar zijn gestart op de onderzoeksschool, gevolgd door 

diepte interviews. Middels diepte-interviews is informatie opgehaald bij de docentcoaches. Middels 

open codering (Boeije, 2005) (bijlage 5) gevolgd door axiaal coderen is de data geanalyseerd. Elke 

respondent heeft terug kunnen lezen of dit is wat hij/zij gezegd heeft. Alle interviews en vragenlijsten 

zijn op te vragen bij de onderzoeker.  

 

3.5 Betrouwbaarheid, validiteit en triangulatie 
Als een meting bij herhaalde melding dezelfde uitkomst heeft dan komt dat de betrouwbaarheid ten 

goede. In dit onderzoek zijn zowel een vragenlijst als een diepte interview gebruikt. Een vragenlijs is 

een betrouwbaar instrument (de Lange, Schuman et al., 2011) en meet bij herhaling vaak hetzelfde. 

Een interview levert diepgang op, de betrouwbaarheid scoort lager. Dit omdat het afhankelijk is van 

de situatie en de interactie tussen interviewer en geïnterviewde. Dit kan niet exact herhaald worden. 

Wel kan men ervan uitgaan dat een respondent bepaalde waarden aanhangt die terug zullen komen 

in zijn antwoorden.  

 

 

Validiteit 
Validiteit gaat over de vraag of het onderzoeksinstrument daadwerkelijk meet wat de onderzoeker 

denkt te meten (De Lange, Schuman et al., 2011). Daarbij is een onderscheid te maken tussen interne 

en externe validiteit.   

Door inhoudelijk feedback te vragen aan critical friends en mijn studiebegeleider en een begeleider 

vanuit het werkveld,  wordt de validiteit versterkt. 

 

Triangulatie 
Triangulatie betekent letterlijk ‘driehoeksmeting’, wat wil aangeven dat een onderzoek vanuit 

verschillende methoden benadert wordt. Dit vergroot de betrouwbaarheid. Door vragenlijsten, 

diepte-interviews en docentcoaches van twee andere scholen te bevragen voldoet het onderzoek 

hieraan.  

 

3.6 Ethiek 
In dit onderzoek is rekening gehouden met ethiek. De Lange et al, (2011) geeft aan dat anonimiteit 

van belang is; hier heb ik in de vragenlijst en de diepte-interviews voor gezorgd. Tijdens de interviews 

zijn geluidsopnames gemaakt, deze zijn na uitwerking gewist. De interviews zijn anoniem verwerkt. 

Daarnaast worden transparantie en duidelijkheid genoemd. Hier is op geanticipeerd in dit onderzoek 

door vooraf helder te zijn over de navolgbaarheid van het onderzoek. Respondenten kunnen erop 

vertrouwen dat ik zorgvuldig omga met de informatie die ze mij geven. Alle data worden anoniem 

verwerkt. Ook betrek ik critical friends, mijn leidinggevende en studiebegeleider in mijn planning en 

ontwikkeling in het onderzoeksproces. Conclusies en aanbevelingen worden gedeeld met de 

respondenten en andere betrokkenen. De vijf regels voor onderzoek zoals die beschreven staan in de 

‘Gedragscode voor Praktijkgericht Onderzoek in het HBO’ (Andriessen, Onstenk, Delnooz, Smeijsters 

& Peij, 2010) worden nagestreefd.  
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Hoofdstuk 4 Datapresentatie en analyse 
 

In dit hoofdstuk worden alle verzamelde data per deelvraag gepresenteerd en geanalyseerd. 

De hoofdvraag: 

Hoe kunnen de docentcoaches van het Da Vinci College het inductietraject voor nieuwe docenten 

versterken zodat het inductietraject meer bijdraagt aan het professionaliseren van docenten? 

 

 

4.1 Data deelvraag 1 
Welke kansen en uitdagingen zien nieuwe medewerkers voor het inductietraject zodat het meer 

bijdraagt aan hun professionalisering als docent? 

 

Alle respondenten hebben de vragenlijst ingevuld en deelgenomen aan het een diepte-interview.  

Van de 11 respondenten zijn er 9 beginnende leerkrachten, zij werken korter dan 5 jaar in het 

onderwijs.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zes respondenten werken één jaar op de onderzoeksschool. Drie respondenten werken anderhalf 

jaar op deze school. Eén respondent werkt twee jaar en een andere respondent werkt langer dan zes 

jaar op de onderzoeksschool. Onder de respondenten zit één docent die eerder op vmbo werkte en 

nu op het praktijkonderwijs, deze docent is wel aangemeld voor het coachingstraject.  

 

Hoe lang werk je als docent in het 
onderwijs?

0-2 jaar 3-5 jaar 6-10 jaar langer dan 10 jaar

Hoe lang werkzaam op het Da Vinci 
College?

1 jaar 1,5 jaar 2 jaar langer dan 2 jaar
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Tien respondenten hebben een buddy toegewezen gekregen, één respondent niet.  

 

 
 

Tien respondenten geven aan dat er een docentcoach aan ze is toegewezen, bij één respondent was 

dat niet het geval.  

 

 
 

Zeven respondenten zijn op de hoogte van de docentcoaching als ze starten binnen de organisatie, 

drie respondenten zijn niet op de hoogte. Dit betekent dat deze respondenten niet geïnformeerd zijn 

over het bestaan van docentcoaching. Eén respondent heeft deze vraag niet beantwoord, deze 

persoon heeft geen docentcoach toegewezen gekregen.  

 

Heb je een docentcoach  toegewezen 
gekregen?

Ja Nee

Was je bij de start binnen de onze 
organisatie op de hoogte van de 

docentcoaching?

Wel op de hoogte Niet op de hoogte Niet beantwoord

Heb je een buddy toegewezen gekregen?

Wel

Niet
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Twee respondenten zijn geïnformeerd door hun domeinleider. Twee respondenten zijn geïnformeerd 

door hun domeinleider en een van de docentcoaches. Zes respondenten zijn geïnformeerd door de 

docentcoaches en één respondent is door niemand hierover geïnformeerd.  

 

 
 

Bij twee respondenten is nooit een docentcoach op lesbezoek geweest. Bij zes respondenten heeft er 

één lesbezoek plaatsgevonden. Bij één repondent hebben twee lesbezoeken plaatsgevonden. Bij één 

respondent zijn meer dan twee lesbezoeken geweest. Eén respondent heeft deze vraag niet 

beantwoord.  

  

Wie heeft je geïnformeerd
over de inhoud van de docentcoaching?

Domeinleider Domeinleider en docentcoach Docentcoach Niemand

Hoe vaak is er een docentcoach bij je op 
lesbezoek geweest?

1x 2x meer dan 2x nooit niet beantwoord
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Vier respondenten hebben één gesprek met een docentcoach gehad. Vijf respondenten hebben twee 

gesprekken met een docentcoach gehad. Eén respondent heeft meer dan twee gesprekken gehad en 

één respondent heeft deze vraag niet beantwoord.  

 

 
 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat ruim 80% van de respondenten tevreden of zeer tevreden is over 

de docentcoaching zoals die in de afgelopen drie jaar aangeboden is. Eén respondent is ontevreden.  

  

Hoeveel gesprekken heb je met een 
docentcoach gehad?

1 gesprek 2 gesprekken meer dan 2 gesprekken niet beantwoord

Hoe tevreden ben je over de 
docentcoaching?

Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden
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Acht respondenten geven aan vaker een gesprek met een docentcoach te willen hebben. Drie 

respondenten geven aan dat de inhoud van de docentcoaching verbeterd kan worden. Eén 

respondent geeft aan dat er meer bekendheid gegeven zou moeten worden aan de docentcoaching.  

 

  

Op welke gebieden zie verbeterpunten 
voor de docentcoaching?

Meer gesprekken

Verbeteren van de inhoud

Meer bekendheid geven aan de docentcoaching
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Los van de vragenlijsten zijn met alle respondenten diepte-interviews gehouden. De inhoud hiervan 

is verkort in onderstaand schema weergegeven, waarbij een verdeling is gemaakt in kansen en 

uitdagingen die nieuwe docenten noemen.  

 

Meer gesprekken  Kansen 
Gesprek en lesbezoek hoeven 
niet samen te gaan. 
Meer losse gesprekken zou fijn 
zijn. 
Een inloopmoment waar je 
regelmatig terecht kunt met je 
vragen. 
 

Uitdagingen 
 

Verbeteren van de inhoud Meer weten over hoe ik 
bepaald leerlinggedrag kan 
aanpakken. 
Inhoudelijke workshops geven. 

Doelgerichter, waar wil je dat 
ik op let 
Meer op maat, wat heeft 
iemand nodig, niet 1 pakket 
aanbieden. 
 

Meer bekendheid geven aan 
docentcoaching 

 Docentcoach mag meer 
initiatief tonen. 
Eén respondent is niet 
geinformeerd over de 
docentcoaching.  
 
 

Intervisie Programma van intervisie staat 
echt goed. 
Heel waardevol, wellicht met 
je eigen team doen. Het zorg 
voor een gevoel van 
tevredenheid als je daar een 
casus besproken hebt en je 
hebt het gevoel dat je weer 
verder kunt.  
 

Kijk wie het echt nodig heeft. 
Het tijdstip is erg laat op de 
dag.  

 

Uit alle genoemde data ontstaat een beeld van hoe de gecoachte docenten de begeleiding door de 

docentcoaches ervaren hebben. Opvallend is dat één respondent niet geinformeerd is en niet 

tevreden is over de docentcoaching. Hier ligt een grote uitdaging in de aanmelding van nieuwe 

docenten.  
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4.2 Data deelvraag 2 
Welke mogelijkheden zien de docentcoaches voor het inductietraject zodat het meer bijdraagt aan 

het professionaliseren van docenten? 

 

Door middel van semi-gestructureerde interviews is deze deelvraag beantwoord. Het team 

docentcoaches bestaat uit zes coaches, van wie de onderzoeker er een is. Er zijn vijf docentcoaches 

geïnterviewd.  

 

Belangrijkste taak die docentcoachen voor zichzelf zien is 

Taak: Respondenten 

Vraagbaak N=2 

Ondersteuning bieden N=3 

Collega’s geruststellen N=2 

Collega’s een succeservaring laten op doen N=3 

Welkom heten in organisatie N=3 

 

 

Maak je gebruik 
van een methode 
of kijkwijzer? 

Respondenten  Mogelijkheden 

Ja N=2 Goede Les Invoeren van kijkwijzer de Goede Les voor 
alle docentcoaches 

Nee N=3 Geen methode  

 

 

Zie je de collega die je coacht zich 
ontwikkelen/professionaliseren? 

Respondenten 

Ja  N=2 

Nee of kan het niet beoordelen N=2  

Soms N=1 

 

 

De verbeterpunten die de vijf 
docentcoaches noemen zijn: 

Respondenten Mogelijkheden  

Onderling intervisie/leren van 
elkaar 

N=4 Beleg intervisie bijeenkomsten met de 
docentcoaches onderling 

Maatwerk N=3 Biedt de nieuwe collega aan wat hij of zij 
nodig heeft 

Zichtbaarheid N=3 “Onszelf meer in de kijker zetten bij 
domeinleiders” 

Positionering in de organisatie N=3 Duidelijkheid krijgen wat onze plaats is in de 
organisatie. Hoe belangrijk wordt het 
gevonden? 

Extra bijeenkomst of workshop 
voor nieuwe docenten 

N=2 Behalve aan de start van het schooljaar ook 
een tussentijdse bijeenkomst 

Visie op docentcoaching N=3 In gesprek met elkaar en directie over visie 
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Uitspraken gedaan door docentcoaches tijdens de interviews: 

 

“Een klein stukje vertrouwen geven, waardoor de collega zelf beter gaat functioneren omdat hij 
meer zelfvertrouwen heeft” 

 

“Belangrijkste is dat nieuwe docenten weten dat ze het niet alleen hoeven te doen. Het is vooral 
belangrijk dat zij zich welkom voelen” 

 

“De standaard twee keer op lesbezoek en een gesprek is te weinig om echt groei te kunnen zien” 

 

“Je wil een nieuwe collega een succeservaring bieden op de nieuwe school. Net zoals je leerlingen 
en succes ervaring wil bezorgen. Teach as you preach, in alles” 
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4.3 Data deelvraag 3 
Hoe dragen school X en Y bij aan het professionaliseren van de docent in het inductietraject voor 

nieuwe docenten? 

 

Met de docentcoach van school X is een telefonisch interview gehouden en er is een document 

toezonden waarin de werkwijze beschreven staat (bijlage 6). Op school X is een helder omlijnd kader 

wat betreft de vertrouwelijkheid van de gesprekken, er wordt niets gedeeld met leidinggevenden. De 

coachee is de professional die zelf informatie doorspeelt naar leidinggevende en coach en vice versa. 

De eigen verantwoordelijk van de (start)bekwame leerkracht staat hoog in het vaandel. Op school X 

wordt de coaching uitgevoerd door één persoon, er is geen team van docentcoaches. De 

docentcoach is tevens schoolopleider, een dubbelrol dus. Dit kan voor en nadelen hebben. Doordat 

de rol van docentcoach bij één persoon ligt zijn de lijnen met directie kort. Nadeel is de 

kwetsbaarheid, de afhankelijkheid van één persoon.  

 

“Laat je niet verleiden informatie te delen met leidinggevende, de coachee is aan zet. We werken 

met professionals die voldoen aan de bekwaamheidseisen, laat de professional die transfer maken” 

docentcoach op school X 

 

Met de docentcoach van school Y is er een diepte-interview gehouden via MS Teams en zijn er 

protocollen toegestuurd. De docentcoach op school Y heeft de docentcoaching binnen de school op 

de kaart gezet. Dit is ontstaan uit de persoonlijke behoefte aan ontwikkeling en omdat meerdere 

collega’s dezelfde vragen hebben. Er is een protocol waarin helder beschreven staat hoe de 

docentcoaching is opgebouwd, deze is geanonimiseerd opgenomen in bijlage zeven. 

Er zijn drie varianten van het protocol, voor elke vorm van coaching een apart traject. Voor de 

beantwoording van deze deelvraag wordt alleen uitgegaan van het protocol ‘ 

 

“Wat heel belangrijk is, is positionering en legitimering binnen de organisatie”  

docentcoach op school Y 

 

 

In onderstaand schema een overzicht van hoe school X en school Y en de onderzoeksschool 

vormgeven aan de inductietrajecten 

 School X School Y Da Vinci College 

Docentcoach 1 Team Team 

Procedure/protocol   Summier Uitgebreid protocol Summier 

Visie op inductie Niet te herleiden uit 
het raamwerk 

Geformuleerd 
voorafgaand aan het 
raamwerk 

Niet te herleiden uit 
raamwerk 

Inbedding in de 
organisatie 

Smalle basis Brede basis  Smalle basis 

Mate van ontwikkeling Vergevorderd Vergevorderd Beginnend  
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Hoofdstuk 5 Adviezen en discussie 
 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag, dit wordt gedaan door naar 

opbrengsten van de deelvragen te kijken. Er worden adviezen gegeven, gevolgd door discussie en 

reflectie op het onderzoek.  

 

5.1 Opbrengsten deelvraag 1 
Welke kansen en uitdagingen zien nieuwe medewerkers voor het inductietraject zodat het meer 

bijdraagt aan hun professionalisering als docent? 

Van de elf respondenten is de meerderheid sinds één jaar werkzaam op de onderzoeksschool. Zij 

hebben recent begeleiding van een docentcoach ontvangen, wat maakt dat de data actueel zijn. Alle 

respondenten op één na hebben een buddy en een docentcoach toegewezen gekregen. Dit geeft aan 

dat de informatievoorziening over het algemeen goed verloopt. De uitdaging is dat alle nieuwe 

docenten bij de start op de onderzoeksschool goed geïnformeerd worden. Nu lijkt er één nieuwe 

docent niet opgemerkt te zijn, terwijl het streven is dat iedere nieuwe docent weet en ervaart dat hij 

erbij hoort en welkom is (Stevens, 2004). In de aanbevelingen wordt hier verder op in gegaan. Bij de 

start binnen de organisatie blijken niet alle nieuwe docenten geïnformeerd te zijn, ook hier ligt een 

uitdaging. De vraag betreffende de lesbezoeken wordt wisselend beantwoord. Uitgaande van het 

raamwerk van de onderzoeksschool zouden er twee lesbezoeken hebben plaatsgevonden, de data 

laten een ander beeld zien. Ditzelfde geldt voor het aantal gesprekken dat een nieuwe docent gehad 

heeft met een docentoach. Dit geeft aan dat het raamwerk niet door alle docentcoaches gevolgd 

wordt zoals omschreven. Mogelijk is er al sprake van maatwerk, dit is niet uit de data te herleiden. 

Dit item neemt de onderzoeker mee in de terugkoppeling naar het team van docentcoaches.  

In zijn algemeenheid geeft 80% van de respondenten aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de 

docentcoaching zoals die nu wordt aangeboden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat wat de 

docentcoaches nu aanbieden aan begeleiding en ondersteuning als positief wordt ervaren. Dit is een 

belangrijke kans, die terugkomt in de aanbeveling. De meerderheid van de respondenten geeft aan 

meer gesprekken met een docentcoach te willen hebben, dit een belangrijke kans. Docenten die 

nieuw zijn in de organisatie vinden het prettig om iemand te hebben waar ze op terug kunnen vallen. 

Helms-Lorenz et al., (2020) geeft in haar onderzoek aan dat starters als positief punt noemen dat ze 

zich gezien en gehoord voelen en er een luisterend oor voor ze is. Uitdaging die genoemd is, is om te 

kijken wat iemand nodig heeft en een programma op maat aan te bieden in plaats van één pakket. 

Nog meer vraaggericht coachen zou hieraan tegemoet kunnen komen. Dit vraagt om een 

gestructureerd startgesprek waarbij goed in kaart gebracht wordt wat de vraag van de nieuwe 

docent is.  Andere kans die uit de data naar voren komt is het organiseren van bijeenkomsten waarbij 

de ontmoeting centraal staat, tussen nieuwe docenten onderling en met de docentcoaches. In de 

aanbevelingen wordt hierop teruggekomen.  

Uit de interviews met docenten die recent gestart zijn op de onderzoeksschool blijkt dat zij de 

intervisie als waardevol waarderen. Het samen werken aan concrete activiteiten die verbonden zijn 

aan de praktijk zorgt ervoor dat docenten de mogelijkheid krijgen tot reflecteren op hun eigen 

functioneren (Vermeulen, 2009). Dit pleit voor het voortzetten van intervisie, waarin er met elkaar 

geleerd en gereflecteerd wordt. Dit sluit tevens aan bij een van de doelstellingen van de 

onderzoeksschool, namelijk persoonlijke groei en vorming van de medewerker en samen leren en 

verbeteren van de onderwijspraktijk (schoolplan Tongerlo, z.d.). Als praktisch verbeterpunt wordt het 

tijdstip op de dag genoemd, de intervisie vindt altijd aan het eind van een schooldag plaats. Een 

aantal respondenten geeft aan dit belastend te vinden. Met het oog op werkdrukvermindering, een 

aandachtspunt binnen de onderzoeksschool, is dit zeker iets wat serieus genomen dient te worden.  
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5.2 Opbrengsten deelvraag 2 
Welke mogelijkheden zien de docentcoaches voor het inductietraject zodat het meer bijdraagt aan 

het professionaliseren van docenten? 

 

Uit de gesprekken met de docentcoaches komt naar voren dat allen zeer gemotiveerd zijn voor hun 

taak en deze als zinvol zien. Belangrijkste taak die docentcoaches voor zichzelf zien is ondersteuning 

bieden, nieuwe collega’s een succeservaring laten opdoen en ze welkom heten. Dit komt overeen 

met de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan(2000) en het CAR-model zoals Stevens (2004) dat 

heeft ontwikkeld. Een van de respondenten verwoordt het krachtig “practice what you preach in 

alles”. Op de onderzoeksschool willen we met leerlingen de relatie aangaan, ze aanspreken op hun 

competentie en ze voldoende autonomie laten ervaren, zo ook met nieuwe collega’s.  

Uit de data komt naar voren dat slechts twee respondenten gebruik maken van een kijkwijzer tijdens 

de lesbezoeken. Andere formats worden niet genoemd, men geeft aan vooral in gesprek te gaan met 

de nieuwe collega en af te stemmen op wat deze nodig heeft. Het breed invoeren van de kijkwijzer 

voor lesbezoeken is een overweging die de onderzoeker in het team van docentcoaches neerlegt. In 

de aanbevelingen wordt hier verder op in gegaan.  

 

De mogelijkheid die door vier respondenten genoemd is, is om meer van en met elkaar te leren, 

bijvoorbeeld in de vorm van intervisie met het team docentcoaches. Dit bevordert het samen leren 

en onderzoeken, wat past bij de ontwikkeling van de onderzoeksschool naar een professionele 

leergemeenschap (Lieskamp, 2013). In de periode na de interviews heeft de onderzoeker een eerste 

bijeenkomst met de docentcoaches belegd. Aanleiding hiervoor was de veel gemaakt opmerking om 

meer met en van elkaar te leren en de opmerking dat er geen duidelijke visie op docentcoaching is. 

De onderzoeker heeft voor deze eerste bijeenkomst de praktijkkaart coaching van EducationLab 

(2021) ingezet. Dit heeft een tweeledig doel, enerzijds als team docentcoaches met elkaar in gesprek 

om de eerste visievorming te verkennen, anderzijds is deze praktijkkaart een van de middelen die 

bruikbaar zijn bij het kiezen van interventies uit de menukaart van het Nationaal Programma 

Onderwijs. Een actuele opdracht die van scholen gevraagd wordt. Als team docentcoaches zijn we tot 

de volgende consensus gekomen over de stand van zaken: de intervisie staat sterk en dit moeten we 

borgen; een duidelijke visie op inductie ontbreekt. Het ontwikkelen van een duidelijke visie heeft 

prioriteit, net als het met en van elkaar leren. Samen met de andere docentcoaches wil ik pleiten 

voor de interventie waarbij professionalisering en schoolcultuur versterkt worden. Om het gesprek 

over visievorming gestructureerd te laten verlopen is de 4-D cyclus van Cooperrider & Whitney 

(2005) ingezet. Eerste stap in deze cyclus is discover, ontdekken, waarderen van wat er allemaal al 

goed gaat. De uitkomsten van dit onderzoek zijn daar behulpzaam bij, de data geven aan waar de 

docenten die starten in de organisatie tevreden over zijn.  
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5.3 Opbrengsten deelvraag 3 
Hoe dragen school X en Y bij aan het professionaliseren van de docent in het inductietraject voor 

nieuwe docenten? 

 

School X levert voornamelijk maatwerk en werkt met slechts één docentcoach. Voordeel is dat het 

overzicht bij één persoon is, nadeel is dat het kwetsbaar is en de mogelijkheid om te leren van 

collega docentcoaches ontbreekt. De docentcoach heeft een dubbele rol want zij is tevens 

schoolopleider op deze school. Studenten uit de opleidingsschool kunnen als ze als start bekwame 

docent in dienst treden van de organisatie in hun ontwikkeling door dezelfde persoon worden 

begeleidt.  

School Y heeft een duidelijk beschreven inductieprogramma, qua inhoud en tijd. De coaching is stevig 

in de organisatie verankerd, de verantwoordelijkheid wordt breed gedragen.  

Het contact met de docentcoach van school Y is zeer nuttig geweest. Deze interactieve uitwisseling 

heeft het netwerk van de onderzoeker vergroot en heeft geleid tot een uitnodiging om deel te 

nemen aan het landelijk leernetwerk begeleiding startende leraren van de VO-raad. Een prachtige 

kans voor de onderzoeker en voor de onderzoeksschool.  

 

Beantwoording Onderzoeksvraag   
Hoe kunnen de docentcoaches van het Da Vinci College het inductietraject voor nieuwe docenten 

versterken zodat het inductietraject meer bijdraagt aan het professionaliseren van docenten? 

 

Als het team docentcoaches meer vanuit een gezamenlijke visie handelt (Senge, 1992) komt dit de 

kwaliteit van de inductie op het Da Vinci College ten goede. Dit sluit tevens aan bij de doelstelling van 

de school om samen te leren, op weg naar een professionele leergemeenschap (Lieskamp, 2013). 

Een heldere visie vormt de basis. De volgende stap is inbedding in de organisatie. Inductie betreft 

niet alleen de docentcoaches, maar gaat iedereen in te organisatie aan (Veen et al., 2010). De 

samenwerking tussen docentcoaches, directie, domeinleiders en personeelszaken is noodzakelijk 

voor een kwalitatief goed inductietraject. De VO-Raad heeft een Startwijzer (2019) (bijlage 9)  

ontwikkeld, dit is een tool waarmee een organisatie inzicht kan krijgen in de kwaliteit van de 

begeleiding van de startende docent. Alle onderdelen; van werving en selectie tot professionele 

ontwikkeling worden systematisch doorlopen. De onderzoeker wil deze tool inzetten met als doel het 

gesprek met alle betrokkenen aan te gaan en zicht te krijgen op verbeterpunten.  

 

5.4 Discussie 
Gedurende het onderzoek is voor de onderzoeker duidelijk geworden dat niet alle vragen van de 

vragenlijst aan nieuwe docenten relevant waren. Bij een eventueel vervolgonderzoek is dit een 

aandachtspunt. De domeinleiders zijn in dit onderzoek geen respondenten geweest, de onderzoeker 

heeft enkel contact met de locatiedirecteur gehad. Voor een vervolgonderzoek is het van belang om 

domeinleiders te betrekken, zij zijn een belangrijke schakel in de samenwerking.  
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5.5 Aanbevelingen 
Doelstelling van dit onderzoek is te komen tot adviezen voor directie en voor het team 

docentcoaches.  

Op basis van de eerder beschreven opbrengsten op de deelvragen doe ik de volgende aanbevelingen 

aan de directie en middenkader: 

- Ontwikkel een duidelijke visie op inductie die aansluit bij de visie van de organisatie 

- Zorg dat het inductietraject binnen de organisatie breed gedragen wordt 

- Faciliteer medewerkers, zowel nieuwe docenten als docentcoaches; 

- Creëer de juiste randvoorwaarden in de organisatie. 

 

 

Op basis van de eerder beschreven opbrengsten zal ik binnen het team docentcoaches vorm gaan 

geven aan de volgende aanbevelingen: 

 

- Behoud de intervisie in zijn huidige vorm en evalueer dit cyclisch 

- Leer als team docentcoaches met en van elkaar door structureel intervisiebijeenkomsten met 

elkaar te beleggen 

- Biedt maatwerk aan nieuwe docenten, pas het huidige inductietraject daarop aan 

- Maak het inductietraject inhoudelijk sterker door cyclisch te werken betrek daarin de zeven 

competenties van de docent 

- Breidt het huidige inductietraject uit met bijeenkomsten waarbij leren en ontmoeten 

centraal staat. Aansluiting kan gezocht worden bij de schoolbijeenkomsten van de AOS 

- Leer van good practices zoals die er zijn op school Y. volg met het team docentcoaches een 

scholingstraject van de interne academie van school Y.  

 

Door deelname aan het eerder genoemde netwerk van de VO Raad kan ik als change agent kennis 

opdoen en delen met de organisatie en meer specifiek met het team docentcoaches. Doordat ik 

meerdere rollen binnen de organisatie heb die onderling ook verbinding hebben zie ik mijzelf als een 

horizontale netwerker, door Roobeek (2018) ook wel webber genoemd. Mijn wens is om een 

inspirator en verbinder te blijven zowel binnen als buiten de organisatie. Ik wil daartoe de 

mogelijkheden tot samenwerking met de twee deelscholen onderzoeken, hoe groter een 

scholengroep hoe belangrijker een gezamenlijk inductiebeleid (Helms-Lorenz et al., 2020).  

 

Hoofdstuk 6 Reflectie op het onderzoek 
Dit onderzoek is voor mij een zoektocht en een worsteling geweest. De frustratie en onzekerheid 

waren soms groter dan mijn geloof in eigen kunnen. Ik heb aan den lijve ervaren wat dit met een 

mens kan doen. Het webinar van Illias El Hadioui wat ik in het afgelopen jaar volgde heeft mij doen 

beseffen dat het gebrek aan self-efficacy mij in de weg zat. Door hierop te reflecteren en mijn 

onzekerheden uit te spreken is het gelukt om met een andere mindset aan dit praktijkonderzoek te 

werken. Het lezen van het boek mindset van Dweck (2020) heeft mij inzicht gegeven in het proces 

van motivatie en mindset. Het heeft er voor gezorgd dat ik gemotiveerd en vastberaden dit 

onderzoek ben aangegaan. Het doen van dit onderzoek heeft mij gedwongen om gestructureerd aan 

de slag te gaan. Het intensieve contact met mijn collega docentcoaches gedurende de interviews en 

de gesprekken die daaruit volgden is prettig en nuttig geweest, het heeft als team voor onderlinge 

verbinding gezorgd. Een mooie basis om de komende tijd op door te gaan.  
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Tot slot 
Dit onderzoek betreft mijn onderwijspraktijk, het onderwerp beperkt zich echter niet tot de 

onderzoeksschool, maar speelt landelijk al lange tijd. Inductieprogramma’s zijn bedoeld om starters 

duurzaam te behouden voor het onderwijsveld. Het lerarentekort is onverminderd groot, de 

erkenning voor het vak is in de loop der jaren sterk afgenomen. Er wordt lang niet altijd duurzaam 

geïnvesteerd in persoonlijk kapitaal.  

“Schoolbesturen hebben vaak andere prioriteiten en belangen dan hoge onderwijskwaliteit en goede 

leraren. Met goedkope leraren, tijdelijke krachten en onbevoegden kon het ook wel” schrijft Truijens 

(2021) in de Volkskrant (bijlage 9).  

Nieuwe docenten zien en waarderen, de relatie met ze aangaan en ze coachen op competenties is 

van groot belang. Truijens (2021) verwoordt dit prachtig “Mensen aan wie je de toekomst van 

kinderen toevertrouwt, moet je uitstekend opleiden en koesteren…..” 
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