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De cirkel is nog niet rond! 

Startende leerkrachten blijven 

met heel wat vragen zitten… 

Wij gaan op zoek naar 

antwoorden! 
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Inleiding 

“Startende leerkrachten hebben last van de grote ‘praktijkschok’.” Een gegeven dat we in 

het onderwijs niet kunnen wegdenken. Veel startende leerkrachten weten niet hoe of waar 

te beginnen om alles in gereedheid te brengen wanneer ze hun eerste stappen in de 

praktijk zetten. In het kader van ons eindwerk zijn we op zoek gegaan naar de angsten, 

twijfels, bedenkingen bij zowel eindejaarsstudenten als startende leerkrachten bij de start 

van hun loopbaan. Ons doel is om te achterhalen wat een startende leerkracht nodig heeft, 

maar ook wat hij tekort komt om volwaardig aan de slag te kunnen in het onderwijs. 

 

Om dit te achterhalen zijn we gestart met het opstellen van een bevraging. We lieten de 

bevraging invullen door 37 laatstejaarsstudenten en 41 afgestudeerde leerkrachten, die 

over een periode van enkele maanden tot drie jaar in het onderwijs staan. We stelden 

vragen op die peilden naar de begeleiding van leerkrachten tijdens hun eerste 

schoolmaanden, hun kennis over rechten en plichten, hoe de aansluiting bij een nieuw 

schoolteam verliep, hoe ze de stress en werkdruk beleven in het onderwijs, … 

 

Aanvankelijk dachten we om een soort van handleiding voor startende leerkrachten uit te 

schrijven. Toen we meer opzoekwerk verricht hadden, ontdekten we dat er al enkele 

handleidingen bestonden en dat ons idee niet zo innovatief meer was als we aanvankelijk 

dachten. Toch vonden we het vreemd dat heel weinig studenten, uit de derde 

opleidingsfase leerkracht lager onderwijs, afwisten van het bestaan van deze 

handleidingen. Aangezien zij toch net de doelgroep zijn.  
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Onderzoeksvragen 

Na een moeilijke start en heel wat wikken en wegen is dit uiteindelijk onze 

hoofdonderzoeksvraag geworden: “Wat heeft een startende leerkracht nodig om goed aan 

de slag te kunnen tijdens de eerste weken van zijn/haar loopbaan?”. 

 

Onze hoofdonderzoeksvraag bestaat uit volgende deelvragen: 

 Welke informatie ontbreekt volgens huidige derdejaarsstudenten BALO om aan de 

slag te kunnen als startende leerkracht? 

 Wat hebben oud-studenten van de lerarenopleiding lager onderwijs gemist bij het 

begin van hun loopbaan? 

 Wat MOET en MAG er geregeld worden rond volgende thema’s: klasadministratie, 

klasinrichting, mijn school en ik?  

 

We hebben onze onderzoeksvragen zo opgesteld omdat we wilden vertrekken vanuit wat er 

gemist wordt bij huidige derdejaarsstudenten, maar ook bij net afgestudeerde 

leerkrachten.  

 

We gingen ervan uit dat startende leerkrachten nood hebben aan een houvast om aan de 

slag te kunnen. Door bijvoorbeeld te zorgen voor een overzicht aan informatie over 

verplichtingen die ze bij het begin van hun loopbaan zullen moeten vervullen of waaraan 

ze best even denken, zouden we hen een grote hulp kunnen bieden.  

 

De twee eerste deelvragen hebben we gericht gesteld om de onderwerpen vast te stellen 

waaraan er een tekort wordt ervaren door de eindejaarsstudenten en de startende 

leerkrachten. Op deze manier konden we relevante informatie aanbieden die aansloot bij 

onze resultaten van de bevraging. Als we naar onze eigen angsten keken, kwamen we alle 

drie steeds op hetzelfde uit, namelijk de administratie. We waren dan ook erg benieuwd of 

deze angst ook terug te vinden was bij de andere eindejaarsstudenten en bij de startende 

leerkrachten. 

 

De derde deelvraag hebben we opgesteld omdat we een overzicht wilden bieden met 

verplichtingen en ‘extraatjes’ tijdens de eerste weken van de loopbaan. Zo weten 

startende leerkrachten waar hun prioriteiten liggen en wat dus zeker in orde gebracht 

moet worden. Voor ons zelf was het een uitdaging om een antwoord te zoeken op deze 

vraag wegens onze beperkte ervaring op organisatorisch en administratief vlak.  
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Het onderzoek 

 

Ons onderzoek bestaat uit meerdere onderdelen. Eerst hebben we een bevraging opgesteld 

om te verkennen op welke vlakken er een tekort aan informatie gesignaleerd wordt. Bij de 

opstelling hiervan hebben we verschillende informatiebronnen geraadpleegd om zo de 

meest relevante onderwerpen te selecteren voor onze bevraging. Na het analyseren van de 

bevraging hebben we opnieuw meerdere bronnen geraadpleegd, maar deze keer met het 

oog gericht op de onderdelen waar er een tekort gesignaleerd werd. 

 

Klasse ‘Pas voor de klas’ 

Tijdens onze bachelorproef bracht Klasse het onderdeel ‘Pas voor de klas’ uit. Een website 

met bijhorende Facebookpagina die startende leerkrachten wil informeren en 

ondersteunen. We hebben deze grondig doorgenomen waaruit ook een aantal conclusies 

naar voor zijn gekomen.  

Website Klasse ‘Pas voor de klas’ 
Dit zijn onze bevindingen over het onderdeel ‘Pas voor de klas’ op de website van Klasse: 

 

Voordelen: 

 

 uitleg over de lerarenkaart 

 bundeling van vragen met bijhorend antwoord  

 vormgeving (kleurrijk, niet saai) 

 Het is een website in opbouw. De site wordt nog verrijkt, maar is nog niet rijk 

genoeg! 

 verhalen en ervaringen van starters 

 mogelijkheid tot vragen stellen 

 mogelijkheid tot bloggen met starters  

 verwijzing naar de Facebookgroep ‘Pas voor de klas’ 

 

Nadelen: 

 

 Onoverzichtelijk: heel moeilijk om iets te zoeken. Er zijn veel resultaten, maar waar 

staat wat ik zoek?  

 De meeste artikels zijn niet geschreven om starters te informeren. Het zijn eerder 

algemene artikels. Soms staan hier wel erg interessante tips bij, maar deze zijn niet 

altijd gericht op de starter zelf.  

 geen goed overzicht van de verschillende thema’s 

 De enige tabbladen zijn: ‘Mijn loopbaan’, ‘Mag dat?’, ‘In de klas’, ‘Opinie & blog’ en 

‘Thema’s’. 

 

Hyperlink naar de website van Klasse ‘Pas voor de klas!’: 

www.klasse.be/leraren/pasvoordeklas/ 

 

 

http://www.klasse.be/leraren/pasvoordeklas/
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Toen we deze website raadpleegden, bleven we echter op onze honger zitten… 

We hadden een groots initiatief verwacht dat enorm bruikbaar zou zijn voor starters. We 

vinden dat de informatie erg chaotisch aangeboden wordt. Op de website wordt er telkens 

verwezen naar de klassieke website met alle geschreven artikels van de afgelopen jaren. 

Als startende leerkracht verlang je toch naar een overzicht met concrete informatie die 

bovendien zeer praktisch is. Dankzij de website van Klasse zijn we dit nog meer gaan 

inzien en wisten we waar we naartoe wilden werken: een duidelijke website met nuttige 

en bruikbare informatie die een ware steun is voor een beginnende leerkracht. Ons lijkt 

het beter om te werken in thema’s die de starter nauw aan het hart liggen: administratie, 

klasmanagement, begeleiding, ouders, teamleden, huiswerk, rapport,…  

Deze thema’s willen we bundelen in drie hoofdthema’s, nl. klasinrichting, 

klasadministratie en mijn school en ik.  

Facebookgroep Klasse ‘Pas voor de klas’ 
Verder bekeken we de Facebookgroep ‘Pas voor de klas’. We lijsten, net zoals bij de 

website van Klasse, de voor- en nadelen op: 

 

Voordelen: 

 

 rechtstreeks contact met andere starters 

 jobaanbiedingen worden op de pagina gepost 

 vaak snelle reacties/hulpverlening: vraag – antwoord  

 lage drempel 

 

Nadelen: 

 

 Vooral negatieve ervaringen worden gedeeld, dit werkt demotiverend. 

 Vragen komen vaak terug omdat er geen effectieve oplijsting is van de antwoorden. 

(Je moet steeds doorheen honderden berichten zoeken om te kijken of jouw vraag al 

gesteld is.) 

 geen onderverdeling kleuter- , basis- en secundair onderwijs 

 tijdrovend om al de vragen te lezen en meldingen te lezen 

 Hulp komt vaak van andere starters waardoor er vaak discussies ontstaan over het 

juiste antwoord. Er is hierdoor geen volledige zekerheid over de correctheid en 

betrouwbaarheid van de antwoorden.  

 

Hyperlink naar de Facebookgroep Klasse ‘Pas voor de klas!’: 

www.facebook.com/groups/pasvoordeklas/ 

  

http://www.facebook.com/groups/pasvoordeklas/
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Persoonlijke contacten 

Onze laatste, maar zeker niet minder belangrijke, stap van ons onderzoek waren onze 

gesprekken met starters en met de pedagogische begeleidingsdienst van Mechelen. De 

startende leerkrachten vertelden ons over hun zorgen, de dingen die zij gemist  

hebben bij hun start, waar er te weinig informatie over meegegeven werd of over te 

vinden is, … Hierdoor zijn we op verschillende aandachtspunten gestoten en hebben we de 

onderdelen vanuit verschillende standpunten kunnen bekijken. 

Enkele quotes van studenten en startende leerkrachten:  
 

 “Het heeft niets te maken met ‘Waar wil ik meer informatie rond?’, het is een zaak 

van ervaren!” 

 “We worden soms als apen voor de leeuwen gegooid!” 

 “Ik weet, na drie jaar, nog altijd niet goed waaraan ik mij kan verwachten.” 

 “Ervaring opdoen is de boodschap!” 

 “Leerkrachten stoppen nooit met bijleren.”  

 “Gelukkige leerlingen zorgen voor een gelukkige leerkracht.”  

 “Je kunt altijd opnieuw beginnen. Dingen zijn nooit voor altijd verpest.”  

 

Greet Heyvaert en Jo Coppens van de pedagogische begeleidingsdienst bespraken met ons 

de zaken die relevant waren om zeker verder uit te werken, maar ook de zaken die soms 

heel schooleigen zijn en die het ook moeilijker maken om hier een algemeen antwoord op 

te geven.  

 

De bevraging 

Zoals eerder vermeld, wilden we vertrekken vanuit een bevraging. Zo kregen we een 

duidelijk beeld van de informatie die gemist wordt bij studenten en startende 

leerkrachten. We maakten twee verschillende versies. Een bevraging voor 

derdejaarsstudenten leraar lager onderwijs en een bevraging voor leerkrachten die in een 

periode van drie jaar in het onderwijs staan. Net zoals de derdejaarsstudenten hebben ook 

zij gestudeerd aan de Thomas More hogeschool in Mechelen. Op vlak van vragen waren de 

twee versies gelijklopend. Voor elke doelgroep voegden we enkele specifieke vragen toe. 

We hebben voor zowel open, gesloten als meerkeuzevragen gezorgd in onze bevraging.  

 

De algemene vragen: 

 

 Heeft u het gevoel dat startende leerkrachten over voldoende informatie beschikken 

om aan de slag te kunnen? Indien u ‘nee’ antwoordde, kan u ons dan vertellen wat er 

gemist wordt? 

 Weet u welke rechten en plichten u heeft als leerkracht? 

 Beschikt(e) u over voldoende didactische kennis om de leerlingen te begeleiden in 

hun leer- en ontwikkelingsprocessen? Indien u ‘nee’ antwoordde, waar had u graag 

meer informatie over gekregen? 

 Beschikt(e) u over voldoende voorkennis om de administratieve taken tot een goed 

einde te brengen? 
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 Weet u op welke manier u ouders kunt benaderen? 

 Weet u op welke manier u de relatie met de ouders eventueel kunt verbeteren? 

 Vindt/vond u het moeilijk om aansluiting te vinden bij een nieuw schoolteam? 

 Heeft u tips om gemakkelijk aansluiting te vinden bij een nieuw schoolteam? 

 Welke attitudes vindt u erg belangrijk voor een leerkracht? 

 Heeft u reeds gehoord/last gehad van ‘de praktijkschok’? 

 Vindt u dat mentoruren terug verplicht moeten worden? Waarom wel of waarom 

niet? 

 Wat vindt u het moeilijkste aan leerkracht zijn? 

 Wat zou volgens u interessant zijn om toe te voegen aan de afstudeerweek? 

 Hoe beleeft u de werkdruk in het onderwijs/tijdens de stages? 

 Heeft u veel stress in het onderwijs? 

 Indien u soms of regelmatig stress heeft, waaraan is dit dan te wijten? 

 Heeft u nog tips voor de opleiding in het algemeen? 

 

De specifieke vragen voor de studenten 3 BALO1: 

 

 Op welke begeleiding hoopt u tijdens uw eerste jaren als leerkracht? 

 Heeft u reeds gehoord van een begeleidende mentor in het onderwijs? 

 Vindt u het concept om een begeleidende mentor aan te stellen een goed idee? 

 Wat verwacht u van de afstudeerweek? 

 

 

De specifieke vragen voor de recent afgestudeerde studenten: 

 

 Indien u last had van ‘de praktijkschok’, heeft u tips om hiermee om te gaan? 

 Heeft u goede begeleiding gekregen tijdens uw eerste jaren als leerkracht? 

 Welke begeleiding kreeg u tijdens uw eerste jaren als leerkracht? 

 Indien uw begeleiding niet voldoende was, waarin schoot deze dan te kort volgens u? 

 Zijn er bepaalde zaken waarin uw directie i.v.m. begeleiding nog kan verbeteren? 

 Vond u de afstudeerweek een verrijking om te kunnen starten als leerkracht? 

 

Hieronder vindt u de hyperlink naar de bevraging voor de studenten 3 BALO: 

www.docs.google.com/a/student.thomasmore.be/forms/d/10H0DwhYneAqoIlXaMfGqj2xM

eaJnvG6d90PrWDCeK7g/viewform 

 

Hieronder vindt u de hyperlink naar de bevraging van de pas afgestudeerde leerkrachten: 

www.docs.google.com/a/student.thomasmore.be/forms/d/1yGs79mUgtSekPJ2bbgjWKu7F

ruxVIbyaW8Profa5Ej8/viewform  

 

  

                                            
1 BALO = Bachelor Lager Onderwijs 

http://www.docs.google.com/a/student.thomasmore.be/forms/d/10H0DwhYneAqoIlXaMfGqj2xMeaJnvG6d90PrWDCeK7g/viewform
http://www.docs.google.com/a/student.thomasmore.be/forms/d/10H0DwhYneAqoIlXaMfGqj2xMeaJnvG6d90PrWDCeK7g/viewform
http://www.docs.google.com/a/student.thomasmore.be/forms/d/1yGs79mUgtSekPJ2bbgjWKu7FruxVIbyaW8Profa5Ej8/viewform
http://www.docs.google.com/a/student.thomasmore.be/forms/d/1yGs79mUgtSekPJ2bbgjWKu7FruxVIbyaW8Profa5Ej8/viewform
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Ja
71%

Neen
29%

Heeft u reeds een vaste klas gehad 
in het lager onderwijs?

De resultaten van onze bevraging  
 

 

Tegenwoordig start je als beginnende 

leerkracht vaak als interim waardoor je de 

kans niet krijgt om een vaste klas te 

hebben. We dachten dat dit cijfer hoger 

zou liggen dan blijkt uit de bevraging. 

 

Slechts 8 % van de afgestudeerde 

leerkrachten van de Thomas More Hogeschool 

Mechelen (die de bevraging invulden), is 

momenteel aan de slag als leerkracht in het 

buitengewoon onderwijs.  

Ook met je diploma van lager onderwijs kan 

je aan de slag gaan in het buitengewoon 

onderwijs. Het kan zijn dat je directie je 

vraagt om je bij te scholen voor het 

buitengewoon onderwijs. Maar dit is dus niet 

noodzakelijk. Het is een van de 

mogelijkheden die je hebt als je bent 

afgestudeerd. Sommige studenten kiezen voor 

deze onderwijsvorm omdat ze moeilijk aan 

werk geraken in het gewoon onderwijs. 

 

 

 

 
 

55% van de studenten 3BALO vindt dat ze over onvoldoende informatie beschikken om aan 

de slag te kunnen in het werkveld. Bij de afgestudeerde leerkrachten ligt dit cijfer nog 

Ja
8%

Neen
92%

Werkt u in het buitengewoon 
onderwijs?

0% 50% 100%

Afgestudeerden

3 BALO

30%

45%

70%

55%

Heeft u het gevoel dat startende leerkrachten 
over voldoende informatie beschikken om aan 

de slag te kunnen?

Resultaten bevraging afgestudeerden 

Resultaten bevraging afgestudeerden 
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hoger, nl. 70%. Dit wil zeggen dat meer dan de helft van de studenten en leerkrachten het 

gevoel heeft over onvoldoende informatie te beschikken om aan de slag te kunnen. Dit zijn 

resultaten die best wel opmerkelijk zijn en ons aanzetten tot nadenken. Wanneer we gaan 

kijken wat er bij de studenten gemist wordt, lezen we het volgende:  

 

 Wat doe ik wanneer een kind een onvoldoende haalt op een toets? Mag ik dit kind 

dan een tweede kans geven? 

 Hoeveel uren besteed ik in een week aan een bepaald vak? 

 Hoe ga ik om met pesten en conflicten in de klas? 

 Welke papieren moeten in orde zijn bij de start? 

 Wat moet in orde zijn wanneer de inspectie langskomt? 

 Waarom worden er geen leerkrachten uitgenodigd die komen vertellen over hoe het 

er in de praktijk aan toe gaat? Misschien hebben zij wel interessante tips voor ons? 

 Hoe werk ik met een smartboard? 

 Wat met de administratie? 

 Wat doe je op 1 september? 

 Hoe begin ik aan het schrijven van een nieuwjaarsbrief?  

 Hoe en wanneer solliciteer ik het best? Waar moet ik zeker op letten, zowel bij het 

gesprek als het schrijven van een brief? 

 Kunnen we de bibliotheek van de hogeschool ook nog raadplegen wanneer we 

afgestudeerd zijn? 

 

In de bevraging van de studenten komt heel vaak de angst naar voor omtrent 

administratieve zaken in het onderwijs. Vooral de praktische kant van het werkveld wordt 

gemist bij hen. Velen weten niet hoe ze zelf een oudercontact moeten organiseren, hoe 

het er aan toe gaat op een personeelsvergadering of een MDO, … Dit zijn zaken waar 

studenten tijdens hun stage vaak amper mee geconfronteerd worden, maar daarom niet 

minder belangrijk zijn. 

 

Volgende informatie verkregen we van de afgestudeerde leerkrachten:  

Je beschikt nooit over voldoende informatie wanneer je niet ‘echt’ als leerkracht in het 

werkveld hebt gestaan. Veel zaken leer je door te doen, niet enkel door lessen te volgen 

op de hogeschool. Vandaar dat we 2 categorieën maken: a) zaken waarvan de informatie 

theoretisch aan bod kwam, b) zaken waarvan de informatie ontbrak.  

 

a) Zaken waarvan de informatie theoretisch aan bod kwam.  

De zaken die hieronder worden opgesomd, zouden de afgestudeerden willen leren 

toepassen in de praktijk:  

 het leren invullen van documenten als:  

 MDO-fiche van een leerling 

 documenten voor oudergesprekken  

 opstellen van zorgdossiers 

 rapporten opstellen van leerlingen 

 voorbereidingen en afnemen van LVS-toetsen 

 begeleiden en beoordelen van taalzwakke kinderen 

 het slecht-nieuwsgesprek in de praktijk toepassen 



11 
 

b) Zaken die niet/nauwelijks aan bod kwamen volgens de afgestudeerden:  

 week- en jaarplanning leren maken  

 schoolagenda maken i.p.v. stagedagrooster 

 het bestaan van werkgroepen in een school 

 Wat kan ik doen als ik geen handleiding heb voor een bepaald vak (zoals W.O. 

bijvoorbeeld)?*  
*(voor meer informatie hierover verwijzen we naar het eindwerk van Hanne Siebens en Kelly Verbelen) 

 Hoe bereid ik me voor op mijn eerste schoolweek?  

 Welke documenten heb ik nodig om aan de slag te kunnen? 

 Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als leerkracht?  

 Waar kan ik informatie vinden rond verzekeringskwesties?  

 Waar vind ik informatie over de inspectie? 

 Hoe kan ik drama in de klas brengen?  

 Hoe gebruik je een Smartboard?  

 Wat kan ik doen met mijn toegewezen SES-lestijden?  

 Hoe organiseer ik een viering?  

 Praktische zaken opstellen: 

 takenbord maken 

 agenda opstellen 

 register maken 

 beloningssystemen uittesten 

 voorbereiding op de eerste schooldag 

 geldzaken regelen in de klas 

 

Voorstellen van de afgestudeerden:  

 Meer stagemomenten inlassen waarbij de student de volledige administratieve taken 

op zich leert nemen. Dit kan stapsgewijs gebeuren, waardoor de student niet 

overladen wordt met taken. 

Het BAKO heeft hierin een goede regeling: Laat studenten een dag op de week de 

volledige klas overnemen.  

 Laat studenten eens een MDO-gesprek meevolgen en laat ze aan de hand van de 

stage MDO-documenten inkijken. 

 Laat de studenten aanwezig zijn op oudercontacten en laat ze de voorbereidingen 

eens meevolgen.  
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62% van de 

afgestudeerden weet 

niet welke rechten en 

plichten hij/zij heeft 

als beginnend 

leerkracht. Bij de 

studenten is dit 78% 

van de bevraagden.  

Dit zijn opnieuw hoge 

cijfers. Waar ligt dit 

dan aan?  

 
Net als hierboven al vernoemd werd, missen de afgestudeerden de contactgegevens van 

verzekeringsmaatschappijen waarbij ze terecht kunnen. Op de Facebookgroep van Klasse 

zien we in het forum ook regelmatig vragen rond rechten en plichten verschijnen. Toch is 

het belangrijk om beginnende leerkrachten aan te tonen welke rechten en plichten ze 

hebben. Wij hebben ervoor gekozen om hier op onze website minder aandacht aan te 

besteden. Dit omdat dit niet als relevant wordt beschouwd in het geheel van de website en 

het bovendien een heel ruim gegeven is. Wel zullen er interessante links en bronnen te 

vinden zijn op onze website die hier meer informatie over geven. 

 

De meerderheid van de 

afgestudeerden vindt dat 

hij/zij over voldoende 

didactische kennis beschikt. 

Toch vindt zo’n 24% van de 

afgestudeerden dat ze niet 

beschikken over voldoende 

didactische kennis.  

Wat ontbreekt er dan volgens 

hen?  

 
 

 

Wat volgens de afgestudeerden nog ontbreekt, is vooral de didactische kennis om W.O. te 

geven. Vaak vallen de afgestudeerden terug in een werkvorm die voor hen het meest 

gekend is, die hen het best ligt. Zo komen ze er niet toe om nieuwe werkvormen verder te 

ontdekken en ermee te experimenteren. Wanneer ze zonder methode moeten werken, 

weten ze vaak ook niet waar ze de inspiratie vandaan moeten halen. Ze stellen zich hierbij 

vaak volgende vragen: ‘Wanneer is een W.O. les geslaagd?’, ‘Hoe kan ik mijn lessen het 

best opbouwen?’, ‘Welke thema’s moeten zeker aan bod komen?’ en ‘Hoe verspreid ik 

deze lessen over een schooljaar?’. 

Maar ook binnen taal en wiskunde op zoek gaan naar telkens weer een creatieve instap of 

verwerking blijkt voor sommige leerkrachten na enkele maanden een opgave te zijn.  

Op zoek gaan naar verschillende manieren om zorg te bieden, vormt voor sommige 

leerkrachten toch nog een struikelblok. Door ervaring op te doen en verschillende 

manieren uit te proberen, merk je vanzelf wat er werkt bij een bepaalde leerling en wat 

niet.  

0% 50% 100%

Afgestudeerden

3 BALO

38%

22%

62%

78%

Weet u welke rechten en plichten u heeft als 
leerkracht?

0% 50% 100%

Afgestudeerden

3 BALO

76%

85%

24%

15%

Beschikt(e) u over voldoende didactische kennis 
om de leerlingen te begeleiden in hun leer- en 

ontwikkelingsprocessen?
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Informatie rond een goed beloningssysteem is niet gemakkelijk te vinden. Er zijn veel 

manieren om te straffen en te belonen, maar welke manier past er nu het best in mijn 

klasmanagement?  

 

De studenten vinden niet dat er informatie ontbreekt, maar missen vooral het concreet 

ervaren in de klaspraktijk! Zij vinden dat je al doende meer kan leren, door concrete 

situaties mee te maken, waar je doormoet. Ervaring opdoen is de boodschap! Andere 

studenten missen dan weer tips om creatief om te springen met handleidingen.  

 

 

Bijna de helft van de 

studenten vindt dat ze met 

hun voorkennis de 

administratieve taken 

binnen stages onvoldoende 

tot een goed einde kunnen 

brengen. Bij de bespreking 

van de vorige grafieken 

kwam al naar voor dat dit 

een gegeven is waar veel 

studenten te weinig mee 

geconfronteerd worden in 

de praktijk.  

 

 

Opvallend is dat ondanks de vele tips die de afgestudeerden ons meegeven, toch 37% vindt 

dat hij/zij onvoldoende kennis had om de administratieve taken tot een goed einde te 

brengen. De afgestudeerden wijten dit vooral aan het feit dat ze hier rond te weinig 

ervaringen hebben opgedaan binnen hun stageperiodes. Ze vinden dat wanneer je in het 

werkveld terecht komt, je pas echt ontdekt welke taken je hebt buiten het lesgeven.  

 

Enkele tips die de afgestudeerden geven om administratieve taken te volbrengen: 

 Structuur creëren, zorgen voor een goed opbergsysteem. 

Bijvoorbeeld: Alles verzamelen in mappen, zorgen voor bakjes om je ‘niet-afgewerkte 

bladeren’ te verzamelen. 

 Stipt zijn, alles tijdig afhandelen. Een kleine stapel wordt al snel een grote, 

onoverzichtelijke stapel!  

 Zorg ervoor dat je je collega’s en directie de juiste papieren op het juiste tijdstip 

bezorgd. Dit zorgt mee voor een goede indruk en voorkomt heel wat problemen.  

 Hang de brieven die de leerlingen mee naar huis krijgen ook zelf op in de klas.  

 Voorkom dat je voor verrassingen komt te staan, maak een goede planning. Zorg ervoor 

dat je alle data netjes in je agenda noteert. Plan de voorbereidingstijd realistisch, 

zodat je jezelf niet nog meer werkdruk geeft. Hierbij past bijvoorbeeld de tijd die 

nodig is om de rapporten op te stellen. Je kan ook vaste momenten kiezen om je 

administratieve taken uit te voeren, zo vergeet je minder snel wat je te doen staat.  

 Digitalisering van de documenten, vergemakkelijkt ook de communicatie tussen de 

leerkrachten onderling.  

0% 50% 100%

Afgestudeerden

3 BALO

63%

51%

37%

49%

Kon u met uw voorkennis de administratieve 
taken tot een goed einde brengen?
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 Zorg voor structuur en duidelijkheid in de klas. Dit kan je doen door je dagplanning te 

visualiseren.  

 Vraag goed na wat de verwachtingen zijn op administratief vlak voor jou als leerkracht, 

zo kom je niet voor verrassingen te staan.  

 

                               
 

We vertellen niets nieuws als we terugkijken naar het artikel uit Klasse (januari 2014) 

waarin staat dat binnen een periode van vijf jaar een op acht starters uit het 

basisonderwijs stapt. Dit zou volgens velen te maken kunnen hebben met de schok die men 

ervaart wanneer men na het afstuderen aan de slag gaat. En niets is minder waar. Dat 

merken we ook bij de reacties op onze volgende vraag.  

De term ‘praktijkschok’ klinkt misschien minder bekend in de oren. Toch is het een 

gegeven dat niet weg te denken is en vaak de aandacht krijgt binnen de media. 55 % van 

de studenten kent deze term, 45 % heeft er nog nooit van gehoord. 

                                                                           

 

Maar is de praktijkschok iets nieuws? Wij gingen op onderzoek en wat bleek…  

 

In 1991 werd er ook al een artikel in Klasse 2 uitgegeven rond de praktijkschok. Het is dus 

iets dat ondanks de verschillende evoluties in het onderwijs steeds zal blijven bestaan. 

Klasse heeft samen met hun website ‘Pas voor de klas’ ook een starterspact ontworpen. 

Wanneer je als leerkracht het starterspact ondertekent, beloof je als team om je te 

engageren voor de starters. Op die manier toon je als school dat je in je starters gelooft, 

                                            
2 www.klasse.be/archief/vermijd-de-praktijkschok/  

Ja
39%Neen

61%

Heeft u last gehad van de 
'praktijkschok'?

“Aarzel niet om even binnen te springen 

bij een collega als je vragen hebt over een 

administratieve taak! 

Van goede collega’s kan je veel leren. 

Ze zullen bereid zijn om hun kennis met jou te 

delen!” 

 

 

Ja
55%

Neen
45%

Heeft u reeds gehoord van de 
'praktijkschok'? 

Resultaten bevraging 3 BALO Resultaten bevraging afgestudeerden 

http://www.klasse.be/archief/vermijd-de-praktijkschok/
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zo houden we zo veel mogelijk talent aan boord. Zou dit starterspact de praktijkschok 

kunnen verminderen?  

 

Want zeg nu zelf, het is jammer als je meisjes- of jongensdroom aan diggelen gaat omdat 

je een job in het onderwijs iets te rooskleurig had ingeschat… 

 

Deze tips geven de afgestudeerde leerkrachten om met de praktijkschok om te gaan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Goed plannen zorgt ervoor dat je 

buiten het werk ook nog tijd kan 

maken voor je sociale activiteiten. 

Op termijn is het belangrijk om een 

goed evenwicht te vinden.” 

“Relativeer wat collega’s vertellen. 

Elk verhaal heeft twee kanten. 

Confronteer je collega’s en vraag 

feedback. Zij kunnen ook nog iets 

van jou leren!” 

“Je collega’s zijn de beste personen 

om de ervaringen van je job, met 

voor- en nadelen, te bespreken. Zij 

weten als geen ander hoe het voelt, 

ze zullen al snel aangeven hoe zij dit 

ervaren.” 

“Zie je fouten niet meteen als 

faalervaringen, maar eerder als 

leerervaringen. Praat met mensen 

die wel in jouw ‘kunnen’ geloven, dit 

geeft je zelfvertrouwen weer een 

boost!” 

“Wees eerlijk en open naar 

collega’s, directie en de leerlingen.” 

“Durf tijd te nemen voor jezelf, dit 

kan ervoor zorgen dat je je daarna 

weer 100% kan uitleven in je job!” 
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Ja
68%

Neen
32%

Heeft u goede begeleiding gekregen 
tijdens uw eerste jaren als 

leerkracht?

De meerderheid van de 

afgestudeerden vindt dat hij/zij een 

goede begeleiding kreeg tijdens 

zijn/haar eerste jaren als leerkracht. 

Goede begeleiding bestaat volgens hen 

vooral uit: 

 Een goede band hebben met je 

collega’s, zij kunnen je hulp 

bieden. Durf ook hulp te vragen!  

 een parallelcollega die je 

bezorgdheden over lessen doet 

wegnemen 

 samen een agenda opstellen  

 ondersteuning bieden bij 

oudercontacten 

 werken met een mentor 

 klasbezoeken van de directie 

 
 

 

Toch vindt zo’n 32% dat de begeleiding te kort schoot. Wat ontbrak er dan in de 

begeleiding? 

 geen mogelijkheid tot een begeleider/mentor  

 een directie die te kort schoot op vlak van begeleiding  

 praktische vragen waarop geen antwoord te vinden is 

 geen controle of feedback, de vraag: ‘ben ik wel goed bezig?’  

 niet geschreven regels zijn moeilijk te ontdekken in de hele nieuwe beleving 

 ervaren leerkrachten geloven niet in het kunnen van jonge leerkrachten, zij willen 

niets weten van je nieuwe aanpak 

 weinig werkzekerheid 

 complimentje of een schouderklopje dat ontbrak 

 

 

Ongeveer de helft van de studenten 

heeft al eens gehoord van een 

begeleidende mentor in het 

onderwijs.  

Dit komt doordat er heel wat scholen 

nadenken over hoe ze startende 

leerkrachten goed kunnen begeleiden 

tijdens hun eerste schooljaren. 

Verder is het een onderwerp dat vaak 

in de media naar voor komt. 

Toch zijn er nog een heel aantal 

scholen die niet meer werken met 

een begeleidende mentor, nu dit 

geen verplichting meer is. 

 

Ja
49%

Neen
51%

Heeft u reeds gehoord van een 
begeleidende mentor in het 

onderwijs?

Resultaten bevraging 3 BALO 

Resultaten bevraging afgestudeerden 
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Bijna de helft van de studenten heeft 

nog nooit gehoord van een begeleidende 

mentor, maar toch staat 95 % van de 

studenten achter het idee van een 

begeleidende mentor. Wanneer we de 

soms verontrustende resultaten van de 

bevraging bekijken, kunnen we 

concluderen dat startende leerkrachten 

zich niet 100 % klaar voelen om in het 

onderwijs te stappen. Een begeleidende 

mentor zou hen hierbij goed kunnen 

helpen.  

  
 

Uit een samenvatting van een mentoring uit de evaluatie van het professionaliseringsbeleid 

van basis- en secundaire scholen lazen we welke impact dit idee zou hebben op een 

beginnende leerkracht, maar ook op de begeleidende mentor zelf. 

 

Invloed op startende leerkrachten: 

 voelen zich meer startklaar in de specifieke school waar ze zijn aangesteld 

 leidt tot een gevoel van zekerheid en beheersing  

 bijdrage aan positief zelfwaardegevoel: door op de hoogte te zijn van algemene 

afspraken, stralen ze ook meer gezag uit naar leerlingen en voelen ze zich een goede 

leerkracht 

 gevoel van een volwaardig teamlid, maar anderzijds zullen sommige leerkrachten ook 

het gevoel hebben dat ze niet volwaardig tot het team behoren omwille van het 

mentorschap 

 klasbezoeken geven de leerkrachten vaak een onzeker gevoel 

 feedback geeft vertrouwen en bevestiging van het eigen handelen  

 mogelijkheid tot observeren van collega’s zet aan tot reflecteren over het eigen 

handelen  

 

Invloed op begeleidende mentor:  

 begeleidingsrol is vaak nieuw wat leidt tot onzekerheid, maar ook tot uitdaging 

 net als beginnende leerkrachten, moeten ze ook zelf hun weg zoeken 

 voelen zich professioneel groeien  

 leren vaak zelf nog bij van beginnende leerkrachten  

 leidt tot een kritischere kijk van eigen handelen 

Ja
95%

Neen
5%

Vindt u het concept om een 
begeleidende mentor aan te 

stellen een goed idee?

Resultaten bevraging 3 BALO 
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“… je kan rekenen op een goede ondersteuning. Er is 

altijd iemand die voor je klaar staat om je te helpen, deze 

zekerheid heb je niet altijd met een parallelcollega.” 

66% van de 

afgestudeerde 

leerkrachten wil 

opnieuw verplichte 

mentoruren.  

Bij de studenten is 

dit 58 %. 

 

 
 

 

Ik als afgestudeerde ben akkoord omdat …  

 

 

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ik als afgestudeerde ben niet akkoord omdat …  

 

 

 

 

0% 50% 100%

Afgestudeerden

3 BALO

66%

58%

34%

42%

Vindt u dat mentoruren terug verplicht moeten 
worden?

“…  je al doende leert, ook uit je fouten kan 

je leren. Door zelf te ondervinden welke 

zaken er werken in jouw klas ontdek je 

meer.” 

“… mentoruren als ‘controle’ worden 

ervaren, dit werkt demotiverend.” 

“… mentoren vaak extra werk krijgen ondanks 

hun rol als leerkracht. Het schoolteam kan de 

starter beter begeleiden.” 

“… je een antwoord krijgt op 

je vragen en bedenkingen.” 
“… je je kennis kan uitbreiden.” 

“… je in vertrouwen een gesprek kan hebben over 

bepaalde problemen, zonder dat de directie er achter 

komt.” 
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“… je de mogelijkheid krijgt om ideeën met elkaar te delen en te bespreken.” 

“… het ondersteuning biedt.” “… ik nood heb aan feedback.” 

“… het vertrouwen en een 

bepaalde zekerheid geeft aan 

de leerkrachten.”  

“… een mentor je wegwijs kan maken 

in een voor jou wildvreemde school.” 

“… je kan rekenen op een goede ondersteuning. Er is 

altijd iemand die voor je klaar staat om je te helpen, deze 

zekerheid heb je niet altijd met een parallelcollega.” 

“… de zoektocht naar een goed ritme 

iets is dat je beter zelf kan ontdekken.” 

“… de mentor me vooral moet willen 

begeleiden en zich niet verplicht moet 

voelen om dit te doen.” 

“… mentoren geen tijd hebben om 

startende leerkrachten te begeleiden.” 

Ik als student ben akkoord omdat …  

 

 

 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik als student ben niet akkoord omdat …  
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Op het einde van ons derde opleidingsjaar 

wordt er een afstudeerweek georganiseerd 

waarbij eindejaarsstudenten de laatste 

noodzakelijke informatie krijgen die ze 

nodig hebben om in het werkveld te 

stappen. In deze week zullen wij ons 

eindproduct (~website) presenteren en 

promoten aan de eindejaarsstudenten.  

66% van de afgestudeerden heeft deze 

afstudeerweek vorige jaren als een 

verrijking ervaren.  

 

 
 

Wat hebben de afgestudeerden binnen de afstudeerweek gemist? 

 solliciteren oefenen i.p.v. de theorie er rond  

 uitleg over administratieve documenten 

 startende leerkrachten uitnodigen om te vertellen over hun ervaringen 

 informatie over je rechten en plichten als leraar 

 informatie over lonen en benoemingen 

 concreet overzicht van wat je moet doen als je afgestudeerd bent 

 

 

 
 

 

37% van de afgestudeerden vindt het moeilijk om ouders te benaderen, waarvan 24% van 

de afgestudeerden vindt dat culturele verschillen hiermee te maken hebben. Heel wat pas 

afgestudeerde leerkrachten hebben het gevoel dat ouders denken meer kennis te hebben 

omdat zij ouder zijn dan de starter. Ze voelen zich soms getest door ouders. Bij ongeveer 

3/4 van deze leerkrachten blijken de contacten met ouders goed te lopen.  

 

41% van de studenten heeft het gevoel goed overweg te kunnen met ouders. 59% van de 

studenten heeft het er moeilijk mee om de ouders van kinderen tijdens stages te 

benaderen, waarvan 43% dit moeilijk vindt omwille van culturele verschillen. 

 

 

Ja
66%

Neen
34%

Vond u de afstudeerweek een 
verrijking om te kunnen starten als 

leerkracht?

Afgestudeerden

3 BALO

73%

41%

3%

16%

24%

43%

Weet u op welke manier u ouders kunt 
benaderen?

Ja Neen Dit is soms moeilijk wegens de culturele verschillen

Resultaten bevraging afgestudeerden 
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Volgende tips werden door de studenten aangehaald om de relatie met ouders te 

verbeteren: 

 in het begin van het schooljaar een infoavond organiseren 

 goede communicatie via agenda, telefoon of e-mail (zowel positief als negatief)  

 beleefde en respectvolle omgang 

 ontmoetingsmoment in de klas/openklasdag 

 open communicatie  

 empatisch luisteren  

 contact aan de schoolpoort 

 ondersteuning in communicatie met verschillende talen en culturen  

 

De afgestudeerden gaven ons nog enkele andere tips om de relatie te verbeteren:  

 duidelijke en beleefde communicatie  

 probeer je standpunt of je mening op een rustige manier over te brengen 

 sta sterk in je schoenen en geloof in jezelf 

 durf ouders ook zelf aan te spreken  

 houd ouders op de hoogte van alles wat er in de klas gebeurt, zo krijgen ze meer 

belangstelling voor jouw werk 

 zorg dat je gemakkelijk bereikbaar bent voor ouders (’s morgens in de klas, via de 

agenda, aan de schoolpoort)  

 ouders moeten zich ook welkom voelen (via ouderparticipatie) 

 pictogrammen uit Klasse kunnen helpen om iets duidelijk te maken zonder woorden te 

gebruiken³ 

 

In sommige situaties vormen de culturele verschillen een barrière voor de starter. Een 

oudercontact voeren met een broer of zus die het gesprek tolkt, is niet vanzelfsprekend.  

Je weet als leerkracht niet of jouw informatie correct overgebracht wordt.  

Elkaar goed begrijpen vormt hier dan een probleem. Door gebruik te maken van je kennis 

van Frans, Engels, … en met behulp van gebaren kom je al heel wat verder.  

Door respect te tonen voor elkaars verschillen kan je, ondanks deze verschillen, toch een 

band opbouwen met de ouders.  

 

 
 

43% van de bevraagde studenten voelt zich tijdens stages niet thuis in het schoolteam. 57% 

had hier tot nu toe nog geen moeite mee. In de bevraging kwam ook naar voor dat de 

aansluiting bij een schoolteam heel schoolgebonden is.  

Afgestudeerden

3 BALO

10%

38%

85%

57%

5%

5%

Vond u het moeilijk om aansluiting te vinden bij 
een schoolteam?

Ja Neen Ik voel me nog steeds niet thuis in het schoolteam
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In de ene school kom je terecht bij een gemotiveerd lerarenteam die je betrekken bij het 

gebeuren op school en de gesprekken in de leraarskamer. In een andere school krijg je veel 

minder kansen om contacten te leggen met andere collega’s. Soms gebeurt het dat 

stagiaires hier de mogelijk niet toe krijgen doordat ze bijvoorbeeld niet in de leraarskamer 

mogen komen.  

 

Bij de afgestudeerden zien we een ander resultaat. Hierbij heeft slechts 15% 

moeilijkheden gehad om aansluiting te vinden in een schoolteam. 10% van deze starters 

heeft zichzelf goed moeten bewijzen om een plekje te verdienen. 5% zegt nog steeds op 

zoek te zijn naar een plaatsje binnen het schoolteam, zij voelen zich als leerkracht nog 

niet aanvaard.  

Wanneer een schoolteam een hechte band heeft, kan het soms moeilijk zijn om als starter 

je plaats te vinden.  

 

Sommige leerkrachten hebben graag dat de starter zich op de voorgrond begeeft en overal 

mee inspraak in neemt. Anderen houden zich liever vast aan de bestaande patronen, die 

vaak onbekend zijn voor een starter. Zij willen dat de starter van hen leert. Het is fijn om 

te zien dat dit slechts een minderheid is die in een lastigere situatie terecht komt. 85% 

zegt dat dit er vlot ging.  

 

Enkele tips van studenten die de aansluiting bij een schoolteam vlotter laten verlopen:  

 blijf vooral jezelf  

 durf initiatief nemen  

 toon je in de leraarskamer (wanneer je hier de kans toe krijgt)  

 stel vragen, meng je onder de gesprekken, maar blijf vooral bescheiden 

 start een gesprek rond gemeenschappelijke interesses  

 een ‘goedemorgen’ kan al een heel goede start zijn  

 wees vriendelijk en toon interesse  

 stel jezelf voor in de leraarskamer 

 koppel het nuttige aan het aangename en neem je verbeterwerk mee naar de 

leraarskamer  

 

De afgestudeerden vulden deze tips nog verder aan:  

 ga op zoek naar een collega waar je terecht kan met al je vragen en bedenkingen 

 tover een glimlach op je gezicht, dit kan al wonderen doen 

 durf vragen te stellen  

 zie de speeltijd als een rustmoment voor jezelf 

 sta sterk in je schoenen en voel jezelf een volwaardig leerkracht 

 neem niet teveel hooi op je vork, durf ook eens ‘neen’ zeggen 

 stel je discreet, maar wel open op 

 help elkaar, leer van elkaar 

 engageer je voor de school (neem een toezicht van iemand anders over, werk een 

activiteit met andere leerkrachten uit, ...)  

_______________________                                                                                              
³http://www.klasse.be/leraren/15725/25-pictogrammen-voor-school-en-ouders/#basispictos  

http://www.klasse.be/leraren/15725/25-pictogrammen-voor-school-en-ouders/#basispictos
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Starters die ervaring hebben met korte interim opdrachten, hebben het gevoel zich niet 

helemaal te kunnen ontplooien binnen een team. Eens je jezelf op je gemak voelt, is de 

werktijd al om. Zij voelen zich vaak een indringer in een hecht team. Door vriendelijk en 

beleefd te zijn, met af en toe een vleugje humor bereik je op zo’n momenten veel. Maar 

toch blijft het vermoeiend om steeds nieuwe collega’s te hebben en je voortdurend te 

moeten aanpassen aan de schoolcultuur.  

 

 

 

 

 

 

Meer dan de helft van de studenten ervaart tijdens stages een te hoge werkdruk. 3% van de 

studenten ondervindt geen last van deze werkdruk, bij de afgestudeerden is dit 2%. Bij 32% 

van de studenten valt de werkdruk binnen de perken. Dit aantal ligt iets hoger bij de 

afgestudeerden, hier vindt 43% dat de werkdruk binnen de perken valt. 13% vindt de 

werkdruk veel te hoog. Bij de afgestudeerden is dit 9%. 

 

Opmerkelijk is dat bijna 3/4 van de studenten last heeft van een te hoge werkdruk tijdens 

stages. Bij de afgestudeerden heeft iets meer dan de helft last van deze werkdruk in de 

praktijk. Maar waaraan is dit dan te wijten? Daarvoor bekijken we onze volgende vraag. 

 

Afgestudeerden

3 BALO

2%

3%

43%

32%

46%

52%

9%

13%

Hoe beleeft u de werkdruk in het onderwijs?

De werkdruk is helemaal niet hoog De werkdruk is binnen de perken

De werkdruk is te hoog De werkdruk is veel te hoog

“Een bijzonder aparte plek is de lerarenkamer. Als 

beginner is de drempel om daar binnen te treden erg 

groot. Toch kan je best gewoon een plek opeisen en 

doen alsof je daar al jaren zit.”  

- William Peynseart (leerkracht, Sterk starten) 
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We peilden ook eens naar de stressfactor binnen het onderwijs. De resultaten zijn de 

volgende: 30% van de studenten heeft regelmatig tot vaak last van stress, 62% heeft soms 

last van stress, slechts 8% heeft hier nooit last van.  

Bij de afgestudeerden ligt het percentage aan mensen die regelmatig tot vaak stress 

hebben net iets lager, zo’n 27%. 63% heeft soms last van stress. 10% ervaart geen stress 

binnen zijn/haar job.  

 

Natuurlijk wilden we ook weten waaraan deze stress te wijten is. 

 

We kregen hierop volgende reacties van de afgestudeerden: 

 het constant streven naar perfectie 

 te hoge verwachtingen van mentoren en hogeschool 

 combinatie stage, taken voorbereiden, lessen volgen, … 

 te hoge werkdruk  

 lange werkdagen, weinig ontspanning 

 het gevoel van (constante) controle 

 tijdsdruk  

 

De starters gaven nog enkele andere reacties: 

 weinig werkzekerheid 

 voortdurend veranderen van collega’s, schoolcultuur, ouders, …  

 start van een interim is moeilijk voor te bereiden 

 jezelf teveel druk opleggen 

 het plannen, ervoor zorgen dat je alles gedaan krijgt 

 de projecten, schooloptredens, activiteiten na de schooluren 

 leerkracht zijn is meer dan lesgeven alleen, alle taken die er nog bijkomen  

 hoge verwachtingen van directie, controle van inspectie 

 moeilijk om een balans te vinden tussen werk en vrije tijd 

 

 

 

Afgestudeerden

3 BALO

10%

8%

63%

62%

27%

30%

Heeft u stress in het onderwijs?

Ik heb nooit stress Ik heb soms stress Ik heb regelmatig/vaak stress

“Je kan leren om rustig 

te blijven als zaken niet 

lopen zoals je plant of 

wilt. Overspanning bij 

leerkrachten, spiegelt 

zich immers vaak op 

kinderen.” 

 



25 
 

De literatuurstudie 

Om informatie te verkrijgen over de organisatorische en praktische kant van het onderwijs 

hebben we verschillende boeken en websites geraadpleegd. In heel wat boeken vonden we 

veel informatie, maar deze was meestal erg algemeen en onvoldoende op de praktijk 

gericht. Omdat we onze website erg praktisch wilden opstellen, waren boeken niet onze 

grootse informatiebron. We vonden het interessanter om te vertrekken vanuit onze 

bevraging. Op deze manier konden we heel doelgericht werken en aansluiten bij wat er nu 

leeft onder de studenten en startende leerkrachten.  

Een overzicht van de geraadpleegde boeken 

 Bosman, L. (2009). Coach zijn van beginnende (en andere) leraren. (2e ed.). 

Mechelen: Plantyn. 

 Aelterman, A.  

 Focke, S. (2012). De 10 basiscompetenties van de leraar. (1e ed.). Mechelen: 
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De media 
 

Dat ons onderwerp erg actueel is merken we ook in de pers. Regelmatig verschijnen er 

artikels over startende leerkrachten die te snel het onderwijs verlaten of artikels die de 

planlast in het onderwijs aankaarten. 

Op vrijdag 28 maart verscheen er een artikel in de krant Het Nieuwsblad naar aanleiding 

van een enquête bij tienduizend leerkrachten. In dit artikel werd bevestigd wat wij ook 

reeds vastgesteld hadden via onze bevraging: de administratie en het gebrek aan 

ondersteuning ergeren de leerkrachten mateloos.  

We zijn wel blij om te lezen dat 64% van de leerkrachten tevreden is met hun baan. 

Daartegenover staat dat 86 % van de ondervraagden de administratie als de oorzaak van 

ontevredenheid opgeeft. Verder ervaart 70 % het gebrek aan omkadering en ondersteuning 

als een oorzaak van ontevredenheid. Deze twee onderdelen willen wij net aanbieden aan 

de leerkrachten via onze website: ondersteuning en informatie. 

Verder is het ook erg jammer om te vernemen dat 64 % van de ondervraagden weinig 

waardering ervaart van de samenleving en dit hierdoor ook als een oorzaak van 

ontevredenheid ervaart. 

 

 
 

 

http://www.klasse.be/leraren/28692/wie-ik-wil-zien-komt-niet-vijf-tips-voor-een-infoavond/
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Materiaal 

Het viel ons op dat er niet echt een verzamelplaats bestond waarin alle nuttige informatie 

gebundeld werd. We voelen dat studenten en startende leerkrachten hier nood aan 

hebben. Vandaar dat we zelf zo’n verzamelplaats wilden opbouwen. Een plaats waar 

startende leerkrachten terecht kunnen wanneer ze op een mooie zomeravond een 

telefoontje krijgen van de directie van een school met de vraag om op gesprek te komen. 

Wanneer het gesprek een positieve afloop heeft, begint het pas echt! 

 

Als eindproduct hebben wij gezorgd voor zo’n verzamelplaats waarbij we de meest 

relevante informatie hebben gebundeld. Deze verzamelplaats is ontstaan in de vorm van 

een website. Omdat het een digitale bron is kan deze steeds geüpdatet worden en kan er 

steeds de recentste informatie aangeboden worden aan de bezoekers. Vermits het 

onderwijs steeds in beweging is, is dit een belangrijk gegeven.  

 

Doordat de kennis en informatie erg ver reikt, zal onze informatiebron nog niet ‘af’ zijn. 

Wij selecteerden de belangrijkste informatie uit onze bevraging. Op termijn zullen er meer 

onderdelen op onze website te vinden zijn.  

 

U kan de website raadplegen via volgende link: http://eerstehulpvoorstarters.weebly.com  

 

Verder willen wij voor startende leerkrachten een oplossing bieden waarbij ze niets over 

het hoofd te zien bij het voorbereiden van hun eerste schooldagen. Vandaar dat we een 

checklist opstelden waarin er vragen te vinden zijn als houvast. De leerkracht kan hierbij 

zelf een selectie maken van vragen die hij/zij zeker wil stellen aan directie of collega’s. Er 

zijn ook vragen opgesteld die gericht zijn op het nadenken over een bepaald onderdeel.  

 

De website en checklist zijn vooral bedoeld voor starters leraar lager onderwijs, toch zijn 

veel van onze onderdelen ook bruikbaar in andere onderwijscategorieën.  

 

  

http://eerstehulpvoorstarters.weebly.com/
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Besluit 

Via ons innovatieproject wilden we een antwoord vinden op de vraag: “Wat heeft een 

startende leerkracht nodig om goed aan de slag te kunnen tijdens de eerste weken van 

zijn/haar loopbaan?”. Via verschillende acties mogen we wel stellen dat we hier een 

uitgebreid antwoord op gekregen hebben. 70 % van de afgestudeerde leerkrachten vindt 

dat startende leerkrachten over onvoldoende informatie beschikken om aan de slag te 

kunnen. Als we dit onderdeel onder de loep namen, werden de administratieve en 

organisatorische taken als probleem aangegeven. Uit gesprekken en de literatuurstudie 

bleek ook dat startende leerkrachten vaak het gevoel hebben dat ze de taken niet kunnen 

overzien en bang zijn om dingen te vergeten. Hierdoor hebben wij gekozen voor het 

opstellen van een website waarin deze informatie gebundeld wordt. We zijn ervan 

overtuigd dat deze website voor veel startende leerkrachten een houvast kan bieden.  

 

Op onze website werken we hoofdzakelijk rond volgende deelvraag: “Wat MOET en MAG er 

geregeld worden rond volgende thema’s: klasadministratie, klasinrichting, mijn school en 

ik?” . We merkten via onze bevraging en literatuurstudie dat het probleem in verschillende 

deelproblemen onderverdeeld kon worden. Deze delen zijn: ‘klasadministratie’, 

‘klasinrichting’ en ‘mijn school en ik’. Dat het thema ‘klasadministratie’ een belangrijk 

gegeven zou zijn om verder rond te werken, was ons al snel duidelijk. Het thema 

‘klasinrichting’ hadden wij iets minder verwacht, daar het niet minder interessant is om te 

weten wat er aanwezig moet zijn en waar je best aan denkt bij het inrichten van je klas. 

Het onderdeel ‘mijn school en ik’ is hoofdzakelijk ontstaan omdat er erg veel zaken zijn 

die gevraagd moeten worden of waarbij even moet worden stilgestaan bij de start van je 

job. 

 

Van bij het begin waren we erg gemotiveerd om ons innovatieproject tot een goed einde te 

brengen. Samenwerking was hierbij een belangrijk punt. Bovendien sprak het onderwerp 

ons ook allemaal aan en lagen onze interesses hierover op eenzelfde lijn. Zelf vonden we 

dat er zeer weinig informatie bestond voor startende leerkrachten waar je meteen een 

pasklaar antwoord vindt op al je vragen. Hier wilden we samen iets aan doen. Naarmate de 

tijd verstreek bleek het echter geen eenvoudige opdracht. We kwamen meermaals voor 

verrassingen en problemen te staan. Zo was ons eerste idee om een handleiding te 

ontwerpen, maar deze bleek al te bestaan. Van dit idee moesten we dus al meteen 

afstappen. Vervolgens hadden we als idee om een box ontwerpen voor de 

eindejaarsstudenten. In deze box zouden we dan boeken en informatie bundelen die hen 

zou kunnen helpen in hun verdere loopbaan. Het nadeel was dat we dan maar een beperkt 

publiek zouden aanspreken en dat de informatie snel verouderd zou zijn. Dan kwamen we 

op een volgend idee, namelijk een website ontwerpen waarop we informatie bundelen 

voor startende leerkrachten. We waren nog maar net begonnen met het uitwerken van dit 

idee wanneer we de aankondiging van Klasse lazen. Klasse had blijkbaar hetzelfde idee als 

ons. Toch bleek na verder onderzoek dat Klasse een andere weg insloeg dan wij voor ogen 

hadden. Vandaar dat we ons idee konden verder zetten. We kunnen dus wel stellen dat we 

een lang proces hebben afgelegd om tot ons uiteindelijke product te komen. Toch zijn we 

blij dat we verschillende pistes hebben doorlopen en meermaals gereflecteerd hebben op 

onze ideeën. Hierdoor zijn wij er nu meer dan ooit van overtuigd dat onze website een 

grote steun kan betekenen voor vele startende leerkrachten!  


