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‘Of mijn eerste groep was, zoals ik het me had 

voorgesteld? Ik heb het over me heen laten 

komen’, vertelt Sandra, nu leerkracht van 

groep 3. ‘Ik startte in een kleutergroep op een 

andere school en vond orde houden lastig. 

Vanuit school kreeg ik wel interne begeleiding, 

maar op een gegeven moment dacht ik: ik ben 

leerkracht op papier, maar ik kan het niet. Ik 

nam me voor het nog een kans te geven en 

zocht op eigen initiatief een externe coach. Als 

ik het niet kan, zei ik tegen haar, dan stop ik. 

Ze heeft me heel praktisch begeleid in het op-

starten met mijn eerste groep. Brenda van de 

Fliert van het HCO coachte mij later met behulp 

van video interactie begeleiding. Dat heeft me 

ook geholpen omdat je dan goed ziet wat je 

doet en daar direct op reflecteert.’

Realistisch beeld

‘Zowel de Pabo als scholen kunnen een grotere 

rol innemen bij het begeleiden van startende 

leerkrachten’, vindt Sandra. ‘Een school kan 

bijvoorbeeld meer aandacht besteden aan 

de manier van coachen of opleiden die bij 

een startende leerkracht past. De Pabo kan 

nog beter naar de werkvloer kijken en daarop 

inzoomen in de lessen, zodat studenten een 

realistisch beeld krijgen van de praktijk.’

Brug naar de praktijk

Jan, die zelf ook een paar jaar voor de klas 

stond in het VO, herkent het verhaal van 

Sandra: ‘Leerkrachten weten niet goed wat 

er komen gaat na de Pabo of een andere 

lerarenopleiding. Ze lopen wel stage, maar 

richten zich dan voornamelijk op het geven van 

lessen. De afspraken in de klas zijn in handen 

van de stagebegeleider. Orde houden en klas-

senmanagement zijn een grote uitdaging voor 

veel startende leraren.’ Hij werkte mee aan de 

vertaling van het boek Je eerste jaar als leraar 

van Todd, Madeline en Katherine Whitaker. In 

dit boek staan praktische handvatten over 

bijvoorbeeld de inrichting van het lokaal, 

regels en routines en klassenmanagement. 

Klassenmanagement

Jan gaat in op orde houden en klassen-

management: ‘Een goede voorbereiding 

is het halve werk. Het boek geeft een aantal 

tips en mogelijkheden voor deze voorbe-

reiding. Welke regels en routines vind jij 

belangrijk? Welke verwachtingen heb jij van 

je leerlingen? Welk klimaat wil jij creëren? 

Een aantal prikkelende vragen zetten je 

aan tot nadenken. Ook geeft het boek je 

praktijk voorbeelden over hoe jij jouw relatie 

met de leerlingen opbouwt en hoe je conse-

quent blijft. Als leerlingen niet voelen dat jij 

om ze geeft, dan vinden ze het erg lastig om 

het belang van de les in te zien.’

Goede beslissing

Sandra voelt zich inmiddels thuis in het 

onderwijs: ‘Dit schooljaar werk ik nauw samen 

met mijn duo- en parallelcollega’s en dat is 

heel fijn. Zo heb ik laatst met mijn duo een 

Veilig Leren Lezen circuit bedacht waardoor de 

leerlingen spelenderwijs met leren lezen bezig 

zijn. Onze parallelcollega’s gaan het nu ook 

proberen, daar word ik dan enthousiast van. Ik 

was eerst bloemist en kwam er door het geven 

van workshops achter hoe leuk ik lesgeven 

vind. Mijn omscholing is een goede beslissing 

geweest, ik leer elke dag bij en het voelt nu 

meer als een hobby dan als werk.’

Pabo afgerond, diploma op zak en dan 

is daar die nieuwe groep. Hoe bereid je 

je daarop voor? Uit onderzoek blijkt dat 

veel leerkrachten na drie jaar ander werk 

zoeken. De stap van de Pabo naar de 

praktijk is groot en de begeleiding op de 

werkvloer sluit niet altijd aan op de 

behoeften van startende leerkrachten. 

Leerkracht Sandra van Stek van basisschool 

de Zuidwester vertelt over de uitdagingen 

waar zij mee te maken kreeg. HCO-adviseur 

Jan Ververs licht toe waarom het boek 

Je eerste jaar als leraar een handig 

hulpmiddel is.  
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Steuntje in de rug?

Het boek Je eerste 

jaar als leraar 

is geschikt voor 

leerkrachten in het 

primair, voortgezet 

en hoger onderwijs 

en kan helpen de 

brug te slaan tus-

sen opleiding en 

de praktijk. Aan de 

hand van het boek is een training ontwik-

keld die bestaat uit één studiedag of 

twee dagdelen en eventueel een terug-

kombijeenkomst. Neem voor meer 

informatie contact op met Jan Ververs, via 

j.ververs@hco.nl. Het boek is te koop in de 

webwinkel van het HCO.

  Sandra van Stek


