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Maatwerk in begeleiding



Landelijk

❑ Rapport Merel van Vroonhoven

❑ Aantal subsidieaanvragen, tevredenheid en redenen van uitval -
Arbeidsmarktplatform PO

❑ Belemmeringen, kansen en meerwaarde - Arbeidsmarktplatform PO

❑ Hoge instroom EVC – toetscommissie – vrijstellingen 

❑ RAP regio’s - ( www.arbeidsmarktplatform.po.nl )   

❑ Home | Aanpak Lerarentekort

❑ Bestuursakkoord Flexibilisering lerarenopleidingen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

❑ Homepage - Platform Samen Opleiden (kwaliteitskader) 

https://arbeidsmarktplatformpo.nl/analyse/indicatoren-lerarentekort/zij-instroom-bevorderen/zij-instroom-aantal-subsidieaanvragen-tevredenheid-en-redenen-van-uitval
https://arbeidsmarktplatformpo.nl/analyse/indicatoren-lerarentekort/zij-instroom-bevorderen/zij-instroom-belemmeringen-kansen-en-meerwaarde
http://www.arbeidsmarktplatform.po.nl/
https://www.aanpaklerarentekort.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/12/bestuursakkoord-flexibilisering-lerarenopleidingen
https://www.platformsamenopleiden.nl/


Context –opleiden en begeleiden zij-instromer op de Marnix academie

❑ Partnerschap voelt zich ook verantwoordelijk voor de begeleiding van de zij-
instromer in beroep ook al valt deze officieel niet binnen het partnerschap. 

❑ Op heel veel verschillende plekken wordt vanuit verschillende perspectieven iets 
gedacht, gevonden, ontwikkeld voor de zij-instromer in beroep. De mensen die op 
verschillende manieren betrokken zijn, ontmoeten elkaar en daardoor is er 
samenhang. 

❑ Vanuit het partnerschap is een opdracht ‘leerkrachtcoach’ uitgezet om vanuit 
onderzoek binnen het partnerschap de begeleiding van het traject te verbeteren. 

❑ Binnen de opleiding wordt er steeds gewerkt vanuit volwassendidactiek en steeds 
meer met leervragen. Er is veel kennis en ervaring binnen het MOC en de Marnix.

❑ De opzet van het traject is niet – hoe snel kom ik er doorheen, maar hoe kan ik er 
voor mij het maximale uithalen. Het verkennen en ontwikkelen van de beroeps-
en professionele identiteit speelt hierbij een belangrijke rol (Manon Ruiters)  



Succesfactoren in begeleiden en 
opleiden

❑ Deskundigheid; trainen van de begeleiders op de werkplek – de leerkrachtcoach.

❑ Verbinding en focus in begeleiding d.m.v. begeleidingsplan en de 3-
hoeksgesprekken

❑ Aandacht voor het organisatieniveau – leidinggeven aan een lerende cultuur



Leerkrachtcoachtraining

• Rol en taken van de mentor 
en de leerkrachtcoach

• Bewustwording en oefening 
van coachingsvaardigheden

• Het leren van volwassenen 
→ transformatief leren

• Principes van co-teaching

• Ervaring opdoen met 
flitsbezoeken

• Dialogische benadering van 
reflectie



drie-
maandelijkse
gesprekken

Focus in begeleiding door middel van het 
begeleidingsplan en de 3-hoeksgesprekken



Aandacht voor het organisatieniveau –
leidinggeven aan een lerende cultuur

❑ Leidinggeven aan een lerende professionele cultuur (teamleren)

❑ Afstemming en structuur die passend is bij je eigen focus en WHY als organisatie. 

❑ Cultuur – elkaar echt willen leren kennen en willen zien

❑ Voldoende geïnformeerd zijn over de opzet van het traject en de verdeling van 
rollen en verantwoordelijkheden. 

❑ Gezamenlijke aanpak professionalisering van startende en zittende leraren 
→Aanbod van een train- de trainer




