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SAMENVATTING 

In dit derde rapport over het project Beqeleidinq van beqinnende lera

ren wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de begeleiding van een 

aantal beginnende docenten op het rnstituut voor Hoger Beroeps Onder

wijs (IHBO). Doel van dit deel van het onderzoek is na te gaan in hoe

verre er verschillen bestaan tussen beginnende docenten werkzaam bin

nen het Voortgezet Onderwijs en binnen het Hoger Beroeps Onderwijs. 

Via het uitvoeren van een aantal activiteiten zijn enkele HBO-docenten 

begeleid en zijn tegelijkertijd gegevens verzameld over het soort pro

blemen dat docenten ervaren en het soort begeleiding dat zij als zin

vol ervaren. Gegevens hierover zijn verkregen via vragenlijsten die 

voor en na de begeleidingsperiode zijn ingevuld • De antwoorden zijn 

op twee manieren gebruikt. 

Ten eerste zijn relaties onderzocht tussen de werksituaties (soort 

scholen) waar de leraren werken en het soort problemen dat zij erva

ren. Vergelijking van de volgordes waarin VO-docenten en HBO-docenten 

hun problemen plaatsen, geeft aan dat er grote verschillen bestaan. 

Bij HBO-docenten staan duidelijk lager in rangorde: ordeproblemen, 

relatie met studenten, relatie met collega's. 

Hoger in rangorde staan problemen ten aanzien van tijdgebrek (docenten 

ervaren dat zij meer tijd nodig zouden hebben om les te geven op het 

door hen gewenste niveau), ten aanzien van het voorbereiden van lessen 

en ten aanzien van vakdidactische problemen (zoals de vorm van over

dracht van specifieke vakinhoud die als informatie in boek of dictaat 

aanwezig is). 

verder blijkt dat de gehanteerde wijze van begeleiding verschillend 

gewaardeerd wordt door de docenten op de twee typen scholen. Gegevens 

bevatten aanwijzingen dat er verband bestaat tussen de mate van waar

dering en de aan- of afwezigheid van pedagogisch-didactische onderde

len in de opleiding van de docenten. 

ook worden verschillen aangetroffen in de mate waarin bepaalde effec

ten van de begeleiding ervaren zijn. Hoewel relaties tussen begelei

dingsactiveiten en effecten moeilijk aangetoond kunnen worden, worden 

twee verschillen in ervaren begeleidingseffecten verklaarbaar door 

verband te leggen met de aan- afwezigheid van twee concrete begelei-
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dingsactiviteiten: meer "emotionele steun" bij gemeenschappelijke bij

eenkomsten van beginnende docenten, meer "ontwikkeling van een eigen 

manier van lesgeven" bij lesbezoek door een begeleider gevolgd door 

een individueel nagesprek. 

Ten tweede zijn relaties onderzocht tussen kenmerken van twee groepen 

beginnende docenten en het soort problemen dat zij ervaren. Hiertoe is 

onderscheid gemaakt tussen de HBO-docenten die wel en die niet aan de 

begeleiding deelnemen. 

Op basis van gevonden verschillen in verwachtingspratroon zijn enige 

kenmerken geformuleerd van docenten die ervoor kiezen deel te nemen 

aan de begeleiding. Op basis van verschillen in ervaren problemen zijn 

enige probleemgebieden aangeduid die vooral door de deelnemers aan de 

begeleiding ervaren worden. 

Deze problemen hebben als gemeenschappelijk aspect: het vinden van een 

eigen didactische vormgeving van de les. 

Begeleidingsinhoud en begeleidingsmethodiek zullen zodanig ontworpen 

moeten worden dat docenten zo gericht mogelijk geholpen worden bij het 

aanpakken van deze problemen. 
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HOOFDSTUK 1. HET PROJECT BEGELEIDING VAN BEGINNENDE LERAREN 

"Begeleiding van beginnende leraren" is een onderzoeksproject waartoe 

het initiatief werd genomen vanuit de vakgroep die de algemeen-onder

wijskundige component verzorgt binnen de eerstegraads lerarenopleiding 

aan de Technische Hogeschool Eindhoven. 

De eerste fase bestond uit een orientatie op de werksituatie van be

ginnende leraren in het voortgezet onderwijs en een literatuurverken

ning op het gebied van begeleiding en counseling. Vervolgens werd in 

de loop van een meer-jaren-project een groot aantal beginnende leraren 

begeleid op een MAVO/HAVO/VWO-scholengemeenschap te Eindhoven (= f ase 

2). Als vervolg op de tweede fase werd begonnen met het begeleiden van 

enkele beginnende docenten werkzaam op het Instituut voor Hoger Be

roeps Onderwijs (het IHBO) te Eindhoven (= fase 3). 

In dit rapport worden de IHBO-begeleidingsactiviteiten tijdens het 

cursusjaar 1983-1984 geanalyseerd. Nagegaan wordt op welke punten zij 

een bijdrage hebben geleverd aan de verdere ontwikkeling van een al

gemeen begeleidingsconcept. 

In dit inleidende hoofdstuk wordt eerst informatie gegeven over enige 

algemene aspecten van het project "Begeleiding van beginnende lera

ren", als kader waarbinnen de begeleiding aan het !HBO heeft plaats

gevonden. Daarna worden de begeleidingsactiviteiten uit fase 1 en 2 

samengevat. 

1.1 Het alqemene kader 

De beslissing om binnen de lerarenopleiding van de TH Eindhoven een 

project "Begeleiding van beginnende leraren" te gaan uitvoeren werd in 

het eerste verslag als volgt beargumenteerd: 

"Het is voor een lerarenopleiding van groot belang zich bezig te hou

den met de situatie van de beginnende leraar. Onderzoek op dit gebied 

kan informatie opleveren over kwaliteit van de opleiding, eventuele 

lacunes in opleidingsprogramma's zichtbaar maken en het inzicht ver

groten in de wijze waarop een lerarenopleiding kan bijdragen aan het 

optimaliseren van de startcompetentie van de beginnende leraar. Het is 

niet ondenkbaar dat in de toekomst de lerarenopleiding niet alleen 
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verantwoordelijkheid draagt voor het aanbrengen van de startcompeten

tie, maar zich ook bezig zal houden met het begeleiden van leraren ge

durende het eerste jaar of de eerste twee jaren van hun leraarschap. 

In dat geval zal een samenhangend geheel van begeleidingsactiviteiten 

ontwikkeld moeten worden" (Van Brunschot, 1980, blz. 1). 

De centrale vraagstelling binnen het project kan als volgt geformu

leerd worden: "Welk soort begeleiding kan beginnende leraren helpen in 

hun streven om hun functioneren in de klas te optimaliseren?" Deze al

gemene vraag bleek in de loop van het project moeilijk te beantwoor

den. Allerlei aspecten van de vraag zijn regelmatig opnieuw doordacht 

en bekeken. Als gevolg daarvan is de vraagstelling bijgesteld. (Zie 

hiervoor verder: hoofdstuk 3 en 4). 

In fase 1 van het project is in f eite antwoord gezocht op de vraag: 

"Welk soort begeleiding wordt door beginnende leraren zelf gewaardeerd 

als hulp bij hun streven om hun functioneren in de klas te optimalise

ren?". Antwoorden op deze vraag hebben in fase 1 geleid tot een be

schrijving van de begeleiding in uitgangspunten, doelen en methoden. 

1.2 De eerste fase 

De eerste fase van het project is beschreven in: Begeleiding van be

ginnende leraren. Deel 1: De orientatiefase (Van Brunschot, 1980). Het 

doel van deze orientatiefase was "te komen tot een globale kennisma

king met de klassesituatie van de beginnende leraar en een eerste er

varing op te doen met het begeleiden" (o.c., p. 1). Tijdens deze fase 

werden drie beginnende leraren begeleid. In het verslag zijn onder 

meer de volgende vragen besproken: 

- Welke gemeenschappelijke aspecten kunnen onderscheiden worden in het 

functioneren van deze beginnende leraren? 

- Is begeleiding een manier om beginnende leraren te helpen? 

- Zijn enkele voorlopige uitgangspunten ten aanzien van begeleiding 

houdbaar in de praktijk? 

Een van de bevindingen is dat er vrij veel gemeenschappelijke aspecten 

in de manier van lesgeven van de drie begeleide leraren zijn te 

vinden: veel klassikaal uitleggen, veel aandacht voor de stof, en 

alleen indien daartoe gedwongen, aandacht voor wat er met/bij de 
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leerlingen gebeurt. Tijdens gesprekken met de leraren over deze situa

tie blijkt dat "deze werkwijze voor geen van de drie leraren een be

wust gekozen manier van werken is, die zou aansluiten bij hun opvat

tingen over onderwijs in het algemeen en over hun eigen rol daarin in 

het bijzonder. Alle drie zoeken zij naar een andere manier. Niet een 

manier die beter, in de zin van efficienter, zou zijn, wel een manier 

die het mogelijk zou moeten maken op een plezieriger wijze met de 

leerlingen om te gaan. Zij zeggen echter ook dat ze geen werkelijke 

pogingen gedaan hebben zo'n andere manier te bereiken. Ieder van hen 

noemt daarvoor een eigen reden die hem van een werkelijke poging tot 

verandering afhoudt: 

- het idee dat leerlingen minder leren als de leraar niet ieder pro

bleem klassikaal uitlegt, 

- de afspraak met collega's in parallelklassen om in hetzelfde tempo 

te werken, in verband met vastgelegde gemeenschappelijke proefwerk

data, 

- de angst dat leerlingen een andere aanpak van de docent zullen aan-

grijpen om "de boel op stelten te zetten" (o.c. p. 1-8). 

In de begeleidingsgesprekken was dit verschil tussen ideeen over les

geven en het feitelijke functioneren vaak aan de orde, evenals de ge

dachten en gevoelens die verhinderen dat dit verschil kleiner werd. De 

resultaten van de gesprekken waren van verschillende aard: bij de ene 

leraar lagen ze meer op het gebied van concrete veranderingen in de 

les, bij een ander meer op het gebied van "verheldering van opvattin

gen over het eigen functioneren". 

De evaluatie van de begeleiding van de drie leraren geeft aan dat 

- globaal geformuleerd - begeleiding kan helpen. Hierbij dient echter 

de kanttekening gemaakt te worden dat alleen geevalueerd werd door aan 

de leraren zelf te vragen wat zij geleerd hadden. 

De eerste fase werd afgesloten door het gehanteerde begeleidingscon

cept enigszins te beschrijven in uitgangspunten, doelen en methoden. 

Als voorlopige uitgangspunten werden o.a. geformuleerd: 

- begeleiding dient voor de betreffende leraar te worden ervaren als 

hulp om door hemzelf bepaalde doelen te bereiken; 

- de begeleiding is gericht op het gedrag van de leraar als belang

rijke bepalende factor van het klassegebeuren" (o.c., p. 2). 
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Als voorlopig doel werd geformuleerd: "Doel van de begeleiding is te 

komen tot een verheldering van de opvattingen van de leraar over zijn 

eigen functioneren, voor zover deze opvattingen zijn concrete gedrag 

bepalen" (o.c., p. 10). 

1.3 De tweede fase 

Als centrale vraag voor de tweede fase kan geformuleerd worden: 

"Worden uitgangspunten en doelen anders in een situatie waarin de be

geleiding wordt opgezet en uitgevoerd in samenwerking met een groep 

ervaren leraren binnen de school zelf?" 

Verder is in deze fase explicieter aandacht besteed aan de vraag hoe 

effecten van begeleiding bij de deelnemende leraren achterhaald kunnen 

worden. 

De begeleidingsopzet is, samengevat, als volgt beschreven: "In samen

werking met vijf ervaren leraren van "Het Eckart College" te Eindho

ven, is op die school een begeleiding voor beginnende leraren ontwik

keld, uitgevoerd en geevalueerd. 

Aan beginnende leraren wordt een algemeen onderwijskundig gerichte be

ge leiding aangeboden. De begeleiders zijn ervaren leraren die geen 

deel uitmaken van de schoolleiding, noch van de vaksectie van de pe
treffende beginnende leraar. De begeleiding is gescheiden van de be

oordeling. Een door de sectie georganiseerde vakdidactische begelei

ding kan daarnaast bestaan. De inhoud van de begeleiding wordt gevormd 

door de concrete lesgeefervaringen van de beginnende leraar. De be

geleider helpt de leraar bij het nadenken over zijn handelen en zijn 

onderliggende ideeen ten aanzien van leren, leerlingen en zichzelf als 

leraar. De wijze van begeleiden is erop gericht de leraar hiertoe aan 

te moedigen. Duidelijkere iaeeen over onderwijs kunnen dan op hun 

beurt leiden tot concrete voornemens ten aanzien van het lesgeven. De 

begeleidingsactiviteiten bestaan uit individuele begeleiding (les

bezoek en nabespreking) en collectieve begeleiding (bijeenkomsten van 

beginnende leraren). 

De lerarenbegeleiders worden op hun beurt begeleid door een extern be

geleider. Zij ontwikkelen hun begeleidingsbekwaamheden door met elkaar 

ieders begeleidingservar1ngen te bespreken. De begeleidingsopzet wordt 
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door beginnende leraren en begeleiders geevalueerd, en aan de hand van 

die gegevens verder ontwikkeld". (Van Brunschot 1984, p. 13-14). 

Nieuw ten opzichte van de eerste fase is dus: 

- ontwikkeling en uitvoering van de begeleiding samen met vijf ervaren 

leraren van de betreffende school, 

- toevoeging van het element "groepsbegeleiding", 

- begeleiding van de leraren-begeleiders, 

- expliciete aandacht voor evaluatie van de begeleiding. 

Een uitgebreide beschrijving van de tweede fase is gegeven in Beqelei

dinq van beginnende leraren. Deel 2: Verslaq van de begeleiding van 

beqinnende leraren op het Eckart College (Van Brunschot, 1982). Doelen 

van de begeleiding en de manier van begeleiden worden daarin verder 

uitgewerkt: "De begeleiding richt zich op bewustwording bij de leraar 

van zijn manier van functioneren. Vaak gaat het daarbij niet om het 

ontdekken van tot dan toe onbekende aspecten in het lesgeefgedrag, 

maar meer om het benoemen en herkennen van allerlei aspecten. Vervol

gens kan de begeleider de leraar helpen na te denken over de vraag hoe 

zijn min of meer vanzelfsprekende manier van functioneren in relatie 

staat met zijn ideeen ten aanzien van leren, leerlingen en zijn 

leraarschap. De begeleiding veronderstelt dat de leraar verwacht dat 

het op een dergelijke manier doordenken van het eigen functioneren zal 

leiden tot bevestiging van bepaald gedrag en/of tot voornemens tot 

verandering. Veranderingen worden niet door de begeleider geformu

leerd, maar de leraar komt zelf tot concrete voornemens, met behulp 

van de begeleider. Bij het omzetten van voornemens in actie kan de be

geleider helpen onder andere door bevestiging en ondersteuning (Egan, 

1982). 

Als hulp bij het nader onderzoeken van het feitelijke gebeuren in de 

lessituatie en van de persoonlijke beleving ervan, stelt de begeleider 

soorten vragen die door Kagan (1975) worden aangeduid als 

- the exploratory respons, 

- the affective respons, 

- honest labeling. 

Als doel van de collectieve begeleiding wordt vanuit gelijke geest ge

formuleerd: "Het basisidee is dat uitwisseling van ervaringen en 
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ideeen het eigen gedrag verheldert en ieders onderliggende opvattingen 

duidelijker zichtbaar maakt. De eigen ervaringen van de leraren staan 

dus centraal. Uitwisseling heeft ook tot doel steun van elkaar te ont

vangen, via de ervaring dat men niet de enige is met allerlei proble-

men". 

OOk de begeleiding van de leraar-begeleiders verloopt op soortgelijke 

wijze. De concrete ervaring van een begeleider met een beginnende 

leraar (in de vorm van een audio-opname van een gesprek over een les) 

staat centraal in een bijeenkomst van begeleiders. Samen beluisteren 

de begeleiders zo'n opname. 

"Pas nadat de betreffende begeleider de band gestopt heeft en verteld 

heeft welke gedachten en gevoelens hij zich herinnert, kunnen de 

anderen uit de groep hem daarover vragen stellen. Deze vragen moeten 

erop gericht zijn de begeleider zo goed mogelijk te helpen om te leren 

van zijn ervaring door hem te stimuleren zich gevoelens en gedachten 

te herinneren en uit te spreken hoe hij zijn manier van begeleiden nu 

zelf ervaart. 

De begeleiders ontwikkelen zodoende hun begeleidingsvaardigheden niet 

alleen door samen de wijze van gespreksvoering en de inhoud van een 

begeleidingsgesprek van een van het te bespreken, maar ook door tij

dens deze besprekingen een gelijksoortige gesprekstechniek te gebrui

ken als zij hanteren in hun begeleidingsgesprekken met de beginnende 

leraren" (Van Brunschot, 1984, p. 24). 

Deze werkwijze, zowel in de individuele en collectieve begeleiding van 

leraren, als in de begeleiding van begeleiders, is wel verder ontwik

keld en geformuleerd in de tweede fase, maar blijft nog steeds een 

voorlopige, omdat nog niet voldoende nagegaan kon worden welke effec

ten op korte en op lange termijn hiermee bereikt zijn, en ook omdat 

deze werkwijze nog niet ontwikkeld is tot een volledig uitgewerkt en 

vanuit een theoretisch kader onderbouwd model. 

In de tweede fase is geprobeerd meer zicht te krijgen op de korte ter

mijn effecten van deze begeleiding. Een hardnekkig obstakel bij het 

evalueren van begeleidingsactiviteiten wordt gevormd door het ontbre

ken van evaluatiemethodes die "harde" gegevens opleveren. Meting van 

mogelijke concrete veranderingen in het lesgeefgedrag van de leraar is 

in veel gevallen niet mog~lijk. Leraren laten vertellen hoe zij zouden 
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handelen is een methode die onzorgvuldig meet door allerlei "ruis". 

Learner-report vragen meten slechts de eff ecten waarvan de leraar ver

onderste l t dat die aanwezig zijn. 

Met de nodige voorzichtigheid kunnen, op grond van door leraren in

gevulde vragenlijsten, toch de volgende uitspraken over de begeleiding 

gedaan worden: 

- begeleiding van beginnende leraren, opgezet zoals hier beschreven, 

wordt door vrijwel alle deelnemers (begeleiders en beginnende lera

ren) positief gewaardeerd; 

- beginnende leraren ervaren de begeleiding vooral als "hulp om je 

bewust te worden van je eigen gedrag en de gevolgen daarvan voor de 

situatie in de klas"; 

- samenwerking bij de opzet, uitvoering en evaluatie van de begelei

ding tussen een lerarenopleiding en een school kan leiden tot een 

bruikbare, in de school geintegreerde begeleidingsaktiviteit; 

- een begeleiding die binnen de totale schoolorganisatie losstaat van 

de instantie die beoordeelt, voldoet aan de behoefte van veel begin

nende leraren; 

- een begeleiding, gericht op algemeen onderwijskundige aspecten van 

het lesgeven en die organisatorisch onafhankelijk is van de op vak

inhoud en vakdidactiek gerichte begeleiding vanuit de sektie, draagt 

ertoe bij dat de beginnende leraar op een voor hem en zijn leerlin

gen bevredigend niveau lesgeven van komt/bezig is te komen; 

- collectieve begeleiding doet beginnende leraren emotionele steun van 

elkaar ervaren; 

- zowel begeleiding van beginnende leraren als bijeenkomsten van be

geleiders leveren een bevredigend leereffect, indien ieders lesgeef 

c.q. begeleidingservaringen centraal worden gesteld; 

- frequent bijeenkomen van begeleiders met het doel samen ieders be

geleidingsbekwaamheden verder te ontwikkelen is een essentieel on

derdeel van de begeleidingsopzet. 

om te komen tot een verdere uitwerking van de manier van begeleiden en 

tot een algemene theoretische onderbouwing ervan, is ervoor gekozen om 

de tot zover ontwikkelde vorm te gaan gebruiken in andere typen onder

wijs, waar ook beginnende docenten werkzaam zijn. 

De praktische begeleidingsaktiviteiten in verschillende schooltypen en 
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de theoretische doordenking ervan leveren zo, ieder op een eigen 

wijze, bouwstenen voor de verdere ontwikkeling van het begeleidings

model. 

In de derde fase worden enige beginnende docenten begeleid op het 

Instituut voor Hoger Beroeps Onderwijs (het IHBO) te Eindhoven. Deze 

derde fase wordt in de overige hoofdstukken van dit verslag beschreven 

en geanalyseerd. 
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HOOFDSTUK 2: DE BEGELEIDING OP HET HBO 

2.1 De vraagstellinq 

De centrale vraagstelling van het Project Begeleiding beginnende lera

ren is voor de derde fase tot de volgende hoofdvraag geconcretiseerd: 

"Welke nieuwe informatie wordt verkregen door het uitvoeren van tot nu 

toe ontwikkelde begeleidingsactiviteiten in een andere type onderwijs?" 

Twee nadere vragen werden van de hoofdvraag afgeleid: 

1. Welke verschillen en overeenkomsten zijn aanwijsbaar bij vergelij

king van begeleiding van beginnende docenten uit het Voortgezet 

Onderwijs en uit het Hoger Beroeps onderwijs? 

Deze vraag wordt gesteld omdat reeds in de voorbereidingsfase dui

delijk werd dat de andere onderwijs-omgeving van het IHBO zou lei

den tot verandering in de opzet van de begeleiding. 

2. Welke verschillen en overeenkomsten zijn aanwijsbaar bij vergelij

king van gegevens van docenten die wel en niet deelnemen aan de be

geleiding van beginnende docenten in het Hoger Beroeps Onderwijs? 

Deze vraag wordt gesteld omdat in deze begeleidingssituatie niet 

alle beginnende docenten zouden deelnemen. 

2.2 Het IHBO 

Binnen het rnstituut voor Hoger Beroeps Onderwijs te Eindhoven zijn 

een aantal scholen op HBO-niveau verenigd, o.a.: een Hogere Technische 

School (HTS); een School voor Hoger Economisch en Administratief 

Onderwijs (HEAO); een School voor Laboratorium Personeel (SLP) en een 

School voor Hoger Beroeps Onderwijs voor Verpleegkundigen (HBO-V). 

Deze verschillende sectoren tesamen verzorgen onderwijs voor meer dan 

6000 studenten. 

De docenten zijn een deel wel en voor een deel niet in het bezit van 

een onderwijsbevoegdheid. De docenten die algemene vakken verzorgen 

(bijvoorbeeld nederlands, wiskunde, natuurkunde) hebben wel via een 

pedagogisch-didactisch deel in hun opleiding een 

eerstegraadsonderwijsbevoegdheid verworven. De docenten die technisch

theoretische en economisch-administratieve vakken verzorgen, hebben in 
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veel gevallen geen onderwijsbevoegdheid verworven of kunnen verwerven. 

Zij zijn bevoegd verklaard op basis van een aantal jaren bedrijfs

ervaring. 

De reeds bestaande begeleiding van nieuw benoemde docenten op het !HBO 

omvatte een kennismakingsbijeenkomst voor allen en in enkele gevallen 

een stukje individuele begeleiding. De kennismakingsbijeenkomst werd 

op een of twee dagen aan het begin van het cursusjaar georganiseerd op 

centraal niveau, door de onderwijsco0rdinator in samenwerking met de 

Dienst Personeelszaken van het IHBO. 

De eigenlijke begeleiding van de nieuw benoemde docent viel onder de 

verantwoordelijkheid van de sector, de studierichting of de vakgroep. 

In sommige gevallen werd een mentor aangewezen, meestal een ervaren 

collega met hetzelfde vak. De taak van de mentor is niet duidelijk om

schreven. Of er in werkelijkheid echt sprake is van begeleiding hangt 

in zo'n situatie af van het enthousiasme waarmee de mentor zijn taak 

opvat. 

2.3 De voorbereiding van de begeleiding 

Bij het doordenken van de opzet van de begeleiding kon niet zonder 

meer de grote lijn uit de tweede fase doorgetrokken worden, maar moest 

rekening gehouden worden met de feitelijke situatie op het IHBO. 

Het belangrijkste aspect hierbij is dat er op het IHBO geen facilitei

ten voor begeleiding bestaan. Er wordt geen tijd vrijgemaakt (in de 

vorm van taakuren) noch voor ervaren docenten die nieuw benoemde col

lega' s zouden willen begeleiden, noch voor de nieuw benoemde docenten 

zelf. In de begeleidingsopzet kan daarom geen training voor "docent

begeleiders" (= mentoren) opgenomen worden. Op grond daarvan wordt 

niet geprobeerd individuele begeleiding in de begeleidingsactiviteiten 

op te nemen. 

Bij de planning van de begeleiding worden de volgende 6 fasen onder

scheiden: 

1. lnformatie over de begeleiding aan de doelgroep, 

2. invulling van vragenlijst 1, 



3. uitvoering van groepsbegeleiding 

- doel en inboud 

- wijze van begeleiden 
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- aantal en frequentie van de bijeenkomsten, 

4. invulling van vragenlijst 2, 

5. evaluatiegesprek met de deelnemers, 

6. opstelling van een advies ten aanzien van begeleiding ten beboeve 

van de IHBO-directie. 

Ad 1: Informatie over de begeleiding van de doelgroep. 

Tijdens de kennismakingsbijeenkomst vooraf gaand aan bet begin 

van bet cursusjaar worden de nieuw benoemde medewerkers(-sters) 

van bet IHBO geinformeerd over de begeleidingsactiviteiten. 

Besproken worden: doel, inboud, werkwijze en organisatie. 

Ad 2: Invulling van vragenlijst 1. 

Tijdens diezelfde bijeenkomst beantwoorden de docenten een 

vragenlijst met vragen naar een aantal persoonlijke gegevens en 

vragen over twee onderwerpen: 

- verwacbtingen ten aanzien van bet functioneren van zicbzelf 

als docent in de eerste vier maanden van bet jaar, 

- ideeen over doel, inboud, werkwijze en organisatie van be

geleiding. 

De docenten geven in de vragenlijst ook aan of zij willen deel

nemen aan de begeleiding. 

Ad 3: De groepsbegeleiding. 

De begeleidingsactiviteiten starten in de eerste week van bet 

cursusjaar. Als doel van de begeleiding wordt geformuleerd de 

docent te belpen zo snel mogelijk te functioneren op een voor 

bem/baar en de studenten bevredigende manier. De inboud van de 

begeleiding wordt gevormd door algemeen-onderwijskundige aspec

ten van de onderwijsleersituatie, vooral op bet niveau van 

bet lesgeven zelf. verondersteld wordt dat ook in een HBO

situatie de problemen van beginnende docenten vooral van 

algemeen-onderwijskundige aard zijn. Enige voorbeelden biervan 

zijn: 
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- leerprocessen en werkvormen. De wijze waarop de docent kiest 

en organiseert hoe de studenten en hijzelf met de leerstof 

bezig zijn. 

- Het omgaan met studenten. Inzicht bij de docent in het gedrag 

van studenten is voorwaarde voor het opbouwen van een relatie 

met hen. 

- Het docentengedrag. Het gaat er hier vooral om het eigen ge

drag te kunnen gebruiken als instrument om de klassesf eer 

positief te kunnen beinvloeden (cf. Hooymakers, 1981). 

Het gaat bij deze aspecten van het lesgeven niet om technische 

en inhoudelijke uitvoering ervan op zich. De begeleiding heeft 

niet als kern de vraag of de uitvoering van genoemde aspecten 

voldoet aan bepaalde criteria. Een wezenlijk kenmerk van de 

begeleidingsinhoud is het zoeken naar verbindingen van dit 

soort inhouden met ideeen over onderwijs van de betrokken 

docent. Het gaat daarbij uiteindelijk om vragen zoals: wat is 

leren in de visie van de docent? Hoe beschouwt de docent zijn 

studenten?, en: Hoe ziet de betrokken persoon zichzelf als 

docent? Dit soort inhouden vraagt voortdurend naar onderlig

gende waarden en normen, die in belangrijke mate de intenties 

en het handelen van de docent bepalen (cf. Griffioen, 1980). 

Als werkwijze is gekozen voor groepsbegeleiding. De deelnemende 

docenten komen bijeen, samen met twee begeleiders: van Brunschot 

(T.H. Eindhoven, extern begeleider) en Klomp (IHBO, onderwijs

co0rdinator, intern begeleider). De begeleiders willen via het 

stellen van vragen de docenten aanzetten om over eigen problemen 

en vragen na te denken en willen de groep stimuleren om hierover 

met elkaar van gedachten te wisselen. zo wordt gestreefd naar 

verheldering van ieders visie op lesgeven en het docent-zijn. 

Vervolgens wordt besproken wat de implicaties ervan kunnen zijn 

voor het concrete handelen. 

De groep zal bestaan uit niet meer dan tien deelnemers en zal 

ongeveer tien keer bij elkaar komen. In het begin van het 

cursusjaar bedraagt de frequentie eenmaal per 14 dagen, later 

kan de groep eventueel besluiten tot een andere frequentie. 
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Ad 4: Na afloop van de serie bijeenkomsten wordt zowel aan de deel

nemers als aan de nieuw benoemde docenten die niet aan de be

geleiding deelgenomen hebben, een tweede vragenlijst ter beant

woording voorgelegd. Dezelfde onderwerpen als in de eerste vra

genlijst komen aan de orde: ervaringen ten aanzien van het func

tioneren als docent en vragen naar ideeen over doel etc. van be

geleiding. Aan de deelnemers wordt een extra serie vragen ge

steld ter evaluatie van de begeleiding. 

Ad 5: Een laatste bijeenkomst wordt gebruikt voor een evaluatiegesprek 

in de groep. 

Ad 6: De informatie over de situatie van de nieuwbenoemde docenten, 

verkregen via de begeleidingsgesprekken en de vragenlijsten zal 

worden beschreven in een rapport aan de IHBO-Directie. Er worden 

conclusies en aanbevelingen in geformuleerd ten behoeve van be

leidsbeslissingen op het gebied van begeleiding van nieuw be

noemde docenten op het !HBO. 

2.4 De uitvoerinq van de begeleiding 

Ad 1: Tijdens de kennismakingsbijeenkomst wordt informatie over het 

doel, de inhoud, de werkwijze en de organisatie van de begelei

ding gegeven. 

Begeleiding wordt gepresenteerd als een middel voor nieuw be

noemde docenten om via hulp bij het doordenken van allerlei keu

zes binnen het concrete lesgeefgedrag, te werken aan een eigen 

stijl van lesgeven. 

Aangegeven wordt dat gekozen is voor groepsbegeleiding omdat 

uitwisseling van ervaringen als een belangrijk element in de be

geleiding wordt beschouwd. In eerste instantie wordt daarmee na

gestreefd emotionele steun van elkaar te ontvangen, later is 

het een middel om het eigen gedrag te verhelderen en zo onder

liggende opvattingen duidelijker te kunnen maken. 
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Ad 2 Aan het einde van de bijeenkomst hebben de 17 aanwezige nieuw 

en 4: benoemde docenten de eerste vragenlijst ingevuld. De tweede 

vragenlijst werd na afloop van de begeleidingsperiode ingevuld. 

De antwoorden op de beide vragenlijsten worden gebruikt om een 

vergelijking te kunnen maken tussen enerzijds de verwachtingen 

van de nieuw benoemde docenten over hun functioneren gedurende 

de eerste vier maanden van het cursusjaar en anderzijds hun er

varingen tijdens die periode. Bovendien wordt een vergelijking 

gemaakt tussen antwoorden van docenten die wel en docenten die 

niet aan de begeleiding deelnemen. Via deze gegevens wordt ge

probeerd meer te weten te komen over enkele onderzoeksvragen 

zoals: 

- kiezen docenten met een minder positief verwachtingspatroon 

eerder voor deelname aan begeleiding dan docenten met een 

positiever verwachtingspatroon? 

- Ervaren docenten met een minder positief verwachtingspatroon 

ook in werkelijkheid meer problemen dan de docenten met een 

positiever verwachtingspatroon? 

Via de eerste vragenlijst geven de docenten ook aan of ze zullen 

deelnemen aan de begeleiding. Alhoewel het idee 'begeleiding' 

positief werd ontvangen, gaven slechts 5 docenten zich op als 

deelnemer. Veel docenten geven als motief voor hun niet-deel

nemen, dat zij niet voldoende tijd beschikbaar hebben (zie hier

over verder hoofdstuk 3.5}. Vanaf de eerste week bleken de les

roosters van de deelnemers het onmogelijk te maken om een ge

meenschappelijk vergadermoment te vinden. Uiteindelijk moesten 

met de 5 deelnemers drie verschillende afspraken gemaakt worden 

(in groepjes van 2, 2 en l}. 

Ad 3 De uitvoering van de begeleiding kreeg hierdoor een ander 

en 5: karakter. De bijeenkomsten van alle deelnemers samen zouden ken

merken vertonen van groepssupervisie, en wellicht van inter

visie. In de situatie waartoe randvoorwaarden nu leiden is 

veel minder sprake van groepsbegeleiding, maar gaat het meer om 

individuele begeleiding. Zowel voor het functioneren van de 

begeleiders als van de deelnemers heeft dit belangrijke 
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consequenties: in een groepssupervisiesituatie zouden de be

geleiders de groepsleden gestimuleerd hebben samen probleemstel

lingen en werkwijzen te vinden. "De deelnemers stellen hun er

varingen niet alleen tegenover een begeleider, maar ook tegen

over lotgenoten/collega's ter discussie. Anderzijds is ieder als 

groepslid mee hulpbieder. Dit switchen van hulpvragen naar hulp

bieden is een heel eigen aspect van de groepssupervisie" (Van 

Stegeren, 1975). 

In de uitvoering van de begeleiding op het IHBO ontstaat een ge

spreksituatie met slechts een of twee beginnende leraren. De be

geleider richt zich daarbij op de individuele persoon die aan de 

beurt is. De begeleider bepaalt veel meer het verloop van het 

gesprek. Het is veel minder waarschijnlijk dat deelnemers met 

elkaar een bepaalde problematiek uitwerken. De begeleider wordt 

door deze opzet veel centraler gezet. Deze verschillen tussen 

voorbereiding en uitvoering laten echter de geformuleerde 

doelen en inhouden van de begeleiding in principe onverlet. OOk 

voor de onderzoeksvragen zoals die voor deze derde fase zijn ge

formuleerd heeft deze gedwongen verandering geen wezenlijke con

sequenties. 

Met ieder van de drie groepjes hebben de twee begeleiders vijf 

gesprekken gevoerd van 1 a 1% uur. Per groepje is er dus on

geveer zeven uur gesprekstijd geweest. Iedere begeleider heeft 

ongeveer 21 uur besteed aan gesprekken. Alle gesprekken zijn ge

voerd in de eerste vier maanden van het cursusjaar. Tijdens een 

laatste gesprek waarbij alle deelnemers aanwezig waren, is de 

begeleiding geevalueerd. 

Ad 6: Na afloop van de begeleidingsperiode en de verwerking van de 

antwoorden op de vragenlijsten, hebben de begeleiders hiervan 

verslag gedaan aan de Centrale Directie van het IHBO en aan de 

directies van de verschillende sectoren (Van Brunschot en Klomp, 

1984). De begeleiders willen hiermee een bijdrage leveren aan 

het beleid betreffende het begeleiden van nieuw benoemde docen

ten. Het afsluitende hoofdstuk bestaat uit een aantal conclusies 

en aanbevelingen, gericht op de verdere ontwikkeling van de 
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begeleiding. 

2.5 De analyse van de begeleiding 

Alle hierboven genoemde activiteiten hebben in een of andere vorm tot 

een bepaalde output geleid. 

Deze wordt gevormd door: 

- beschrijvingen van begeleidingsgesprekken. Het betreft zowel de in-

houd van het gesprek als de wijze waarop het gesprek gevoerd werd; 

- antwoorden van 16 docenten op de twee vragenlijsten; 

- inhoud van het afsluitend evaluatiegesprek; 

- de beschrijving van de situatie van nieuw benoemde docenten in het 

rapport aan de directies binnen het IHBO. 

Deze informatie wordt gebruikt bij het zoeken naar antwoorden op de in 

2.1 gestelde vragen: 

1. Welke verschillen en overeenkomsten zijn aanwijsbaar bij vergelij

king van de begeleiding op het VO en HBO? 

Hierbij worden de volgende deelvragen gesteld: 

1.1 Zijn er verschillen/overeenkomsten in de concrete werksituatie 

van beginnende docenten in het VO en het HBO? 

1.2 Is op grond van eventuele verschillen de begeleiding op het HBO 

anders ten aanzien van doel, inhoud, werkwijze, organisatie? 

1.3 Is op grond van eventuele veranderingen de waardering van de 

deelnemers op het HBO anders? 

Deze vraag 1 wordt besproken in de hoofdstukken 3 en 4. 

2. Welke verschillen en overeenkomsten zijn aanwijsbaar bij vergelij

king van gegevens van docenten die wel en niet deelnemen aan de be

geleiding op het HBO? 

Hierbij worden de volgende deelvragen gesteld: 

2.1 Zijn er verschillen/overeenkomsten tussen docenten, die wel en 

die niet deelnemen aan de begeleiding, ten aanzien van hun ver

wachtingen over, resp. ervaringen in het lesgeven? 

2.2 Zijn er verschillen tussen wel/niet deelnemers ten aanzien van 

hun ideeen over begeleiding? 

Deze vraag 2 wordt besproken in hoofdstuk 5 en 6. 
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In een af sluitend hoof dstuk zal besproken worden welke bijdrage de 

doordenking van de begeleiding in de derde fase oplevert voor de 

verdere ontwikkeling van het begeleidingsmodel. 
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HOOFDSTUK 3: OVEREENKOMSTEN TUSSEN VO- EN HBO-BEGELEIDING 

In dit hoofdstuk worden antwoorden besproken op de vraag wat er in de 

werksituatie en in de begeleiding van beginnende docenten op dit HBO

instituut overeenkomt met de werksituatie en de begeleiding van begin

nende docenten op de MAVO/HAVO/VWO scholengemeenschap. De antwoorden 

op deze vraag maken het mogelijk om op een algemener niveau uitspraken 

te doen over: 

1. de problematiek waarmee een beginnende docent op verschillende 

onderwijsinstellingen te maken kan krijgen; 

2. de manier waarop begeleiding de beginnende docent kan helpen zijn 

problemen aan te pakken. 

In dit hoofdstuk worden de volgende punten van overeenkomst besproken: 

- het startpunt van de begeleiding wordt gevormd door de onzekerheid 

van de docent (hoofdstuk 3.1); 

- de begeleiding wordt verzorgd door samenwerkende interne en externe 

begeleiders (hoofdstuk 3.2); 

- de inhoud van de begeleiding blijft voor een groot deel gevormd door 

algemeen onderwijskundige aspecten van het lesgeven (hoofdstuk 3.3); 

- het meten van effecten van de begeleiding blijft een eis waaraan 

slechts in beperkte mate wordt voldaan (hoofdstuk 3.4). 

Behalve deze punten van overeenkomst worden ook andere besproken in 

het volgende hoofdstuk waar naast punten van verschil gewezen wordt op 

punten die daarbinnen onveranderd blijven. 

3.1 Startpunt van de begeleiding: onzekerheid 

De deelnemende docenten aan de begeleiding op de MAVO/HAVO/VWO-school 

hebben regelmatig aangegeven dat zij zich onzeker voelden over ver

wachtingen en normen binnen de school ten aanzien van het functioneren 

van een docent. Hetzelfde punt wordt door nieuw benoemde docenten op 

het IHBO herhaaldelijk naar voren gebracht tijdens de begeleidings

gesprekken. Zij voelen zich onzeker over de verwachtingen die "het 

IHBO" heeft/zou hebben over hun gedrag in allerlei concrete situaties, 

bijvoorbeeld: 
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- als er veel studenten te· laat in de les verschijnen, 

- als veel studenten frequent afwezig zijn, 

- als studenten luidruchtig zijn tijdens de les, 

- als studenten aangeven dat zij het tempo niet kunnen bijhouden. 

Deze onzekerheid belemmert docenten in hun reacties. "Ik zou wel zus 

of zo willen reageren, maar ik weet niet of daarover andere afspraken 

bestaan" of" ••• , maar ik weet niet of ik dan de enige ben die dan zo 

reageert". Ben nieuw-benoemde docent heeft behoefte aan informatie 

over afspraken en gebruiken, om op grond daarvan - gedeeltelijk 

eigen - keuzes te kunnen maken. 

Typerend voor het IHBO is, dat de beginnende docenten daar hun on

zekerheid ten aanzien van verwachtingen van de onderwijsinstelling 

vaak formuleren in de vraag: "Is de verwachting dat ik me vooral in

span om de individuele student die problemen met de stof heeft, zoveel 

mogelijk te helpen? Of verwacht het instituut juist dat ik me vooral 

inspan om het niveau van het vak te handhaven? Onzekerheid hierover, 

zowel ten aanzien van "wat vinden anderen?" als ten aanzien van "wat 

vind ikzelf?" leidt soms tot het ontstaan van grote spanningen. Ben 

nieuw benoemd docent is zich juist op deze momenten van onzekerheid 

sterk bewust van het feit dat hij een tijdelijk aanstelling heeft. 

Deelnemers aan de begeleiding in het VO en het HBO hebben een nog fun

damentelere onzekerheid gemeenschappelijk: die ten aanzien van eigen 

verwachtingen. "Ik wist niet goed wat ik zelf kon verwachten over mijn 

eigen functioneren" rapporteren velen bij een terugblik op de eerste 

weken. "Zal ik het aankunnen?", "Hoe zal ik overkomen?" zijn vragen 

die een bepaalde, reeds elders beschreven opeenvolging van zorgen van 

een beginnend docent aangeven (Fuller, 1970). Eerst komen vragen en 

zorgen omtrent het eigen functioneren als docent. Pas als die vragen 

een eerste antwoord hebben gevonden, komen vragen en zorgen omtrent 

het functioneren van de studenten. "Leren de studenten wel wat ik 

onderwijs?". Bnkele docenten melden expliciet dat na een eerste perio

de van bezig zijn met zichzelf, er een tweede periode volgde waarin 

meer aandacht voor de studenten ging ontstaan. 

De begeleiding is in deze eerste periode gericht op toename van zelf

vertrouwen bij de beginnende docent. om dit te bereiken draagt de be

geleider er allereerst toe bij dat de relatie met de docent zich zo 
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snel mogelijk zodanig ontwikkelt dat de docent zijn onzekerheid kan 

bespreken met de begeleider. Daarnaast let de begeleider erop dat in 

de eerste begeleidingsgesprekken vooral aspecten van het functioneren 

van de docent besproken worden, waarover de docent zelf best tevreden 

is. 

Vanuit deze twee stukken fundament gaat de docent met hulp van de be

geleider verder bouwen aan vergroting van zijn zelfvertrouwen. Afhan

kelijk van een voorlopige analyse van zijn gevoelens van onzekerheid, 

bepaalt de docent zijn manier om tot meer zelfvertrouwen te komen. van 

die manier kunnen een of meerdere van onderstaande acties deel uit

maken: 

- contact opnemen met collega's en/of sectie- c.q. afdelingsleiders om 

meer informatie te krijgen over voor de docent belangrijke punten; 

- gesprekken voeren met collega-beginners om via gedeelde ervaringen 

te komen tot een breder zicht op het eigen functioneren; 

- kiezen van bepaalde lesonderdelen, en daarvan vooraf systematisch 

eigen verwachtingen opschrijven, en deze achteraf vergelijken met 

het werkelijke verloop van zo'n lesmoment. 

In een volgende periode zal de begeleider de docent ertoe aanzetten 

bezig te gaan/te blijven met het explicieter maken van eigen waarden 

en normen om zo in kaart te brengen waar overeenkomsten en tegenstel

lingen bestaan tussen eigen waarden en normen enerzijds en verwachtin

gen/normen van anderen anderzijds. Deze periode kan gezien worden als 

de overgang van het aanvangsdeel naar het middenstuk van de begelei

ding waarin als inhoud steeds centraal staat dat de docent bezig is 

met de verbinding tussen zijn concrete lesgeven en zijn ideeen ten 

aanzien van leraren, leerlingen en zichzelf als leraar. Voornemens en 

acties tot verandering kunnen alleen dan succesvol zijn indien zij 

hieruit voortkomen. 

3.2 Interne en externe begeleiders 

In de begeleiding in het VO lag de verantwoordelijkheid voor de voor

bereiding en uitvoering in handen van de externe begeleider en een 

interne begeleider. De externe begeleider is niet aan de school ver

bonden, de interne begeleider is een medewerker binnen de school, die 

meer dan uitsluitend vakdocent is, zonder echter deel uit te maken van 
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de Directie. 

OOk tijdens de begeleiding in het HBO is via deze opzet van een inter

ne en een externe begeleider gewerkt. Er zijn een aantal redenen voor 

deze opzet. Allereerst wordt geprobeerd om via de bijdragen van de in

terne begeleider te bereiken dat de begeleiding plaats vindt vanuit 

kennis van de concrete werksituatie binnen de school/onderwijsinstel

ling. Aan de andere kant wordt geprobeerd om via de bijdrage van de 

externe begeleider te bereiken dat de begeleiding zich niet uitslui

tend richt op inpassing van de beginnende docent in de gewoontes/ 

regels/ideeen die bestaan binnen de onderwijsinstelling. Tenslotte 

wordt via deze opzet ook een bijdrage geleverd aan het ontstaan/ 

verbreden van smenwerkingsverbanden tussen de lerarenopleiding (van 

daaruit werkt de externe begeleider) en de onderwijsinstelling. 

De interne begeleider is meer dan alleen vakdocent, zodat ook zijn be

geleidingsactiviteit door anderen gezien wordt als niet-vakinhoudelijk 

van aard. zoals al eerder vermeld kunnen beginnende docenten op het 

gebied van vakinhoud en vakdidactiek in sommige gevallen begeleid 

worden door een ervaren collega uit hetzelfde vakgebied. De interne 

begeleider maakt geen deel uit van de directie. Via deze opzet wordt 

bereikt dat begeleiding en beoordeling gescheiden blijven. Het reeds 

eerder geformuleerde uitgangspunt dat begeleiders geen enkele rol 

dienen te vervullen bij de besluitvorming omtrent benoeming, vaste 

aanstelling en dergelijke, is ook nu gehanteerd. Het belangrijkste 

argument voor deze scheiding is de veronderstelling dat beginnende 

docenten zich zo vrijer voelen in hun relatie met de begeleider. Het 

is immers nu niet nodig dat zij zich afvragen wat de begeleider later 

als beoordelaar gaat doen met informatie die hij als begeleider ver

kregen heeft. De nieuw benoemde docenten op het !HBO zijn het met dit 

uitgangspunt in hoge mate eens (score 4.2 op vijfpuntschaal). 

3.3 De inhoud van de beqeleiding 

Zowel in het VO als op het HBO is door de begeleiders gekozen voor al

gemene-onderwijskundige aspecten van het lesgeven als inhoud van de 

begeleidingsgesprekken. De keuze voor deze inhoud wordt beargumenteerd 

in van Brunschot (1982, blz. 8-16). 
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Deelnemers aan de begeleiding op het HBO hebben een vraag beantwoord 

over de inhoud van de begeleiding. Deze vraag is gesteld voor het be

gin van de begeleidingsperiode en (in een iets andere formulering) na 

afloop ervan. In schema l staan eerst de twee vragen, daaronder links 

de inhouden waarvan gevraagd werd de belangrijkheid aan te geven, en 

rechts de antwoorden. De antwoorden zijn gegeven op een vijfpunt

schaal. Zij worden in het schema aangegeven in de vorm van een pijl. 

Het gemiddelde van de antwoorden YQQ!: de begeleidingsperiode wordt 

aangegeven door de staart van de pijl, de antwoorden na de begelei

dingsperiode door de punt van de pijl. Indien er geen verschil bestaat 

tussen de antwoorden voor en na, vallen de twee gemiddeldes samen in 

een punt. 

1. Welke inhoud voor begeleiding vindt u belangrijk? 

2. Welke inhoud van de begeleiding heeft u in de afgelopen periode 

belangrijk gevonden? 
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De volgende inhouden werden in de bovenstaande vragen genoemd: 

bespreking van problemen 
rond het vak 
de sf eer tijdens de 
lessen 
relatie met collega
docenten 
relatie met studenten 
het zelf ideeen ontwik
kelen over een eigen 
manier van lesgeven 
bet kunnen omzetten van 
eigen ideeen in een 
concrete manier van 
lesgeven 
vakdidactische aspecten 
van bet lesgeven 
bet orde-bouden 
bet gebruik van werkvormen 
bet beoordelen van 
studenten 
het bijblijven in het 
vakgebied 
bet concrete gedrag in 
de klas 
meer persoonlijke proble
men met bet lesgeven 
bet leren kennen van eigen 
mogelijkbeden en 
beperkingen 
bet leren zelfstandig 
verder te werken aan de 
ontwikkeling van de 
eigen lesstijl 

niet 
be-
lang-
rijk 

1 1.5 

SCHEMA 1: De inhoud van de begeleiding 

2 2.5 3 3.5 4 4.5 

. ___.. 

. --

.... 

. -· 
·-

-- . 

·--. 

. -- . 

4--. 

zeer 
be-
lang-
rijk 

5 
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De antwoorden geven aan dat de docenten verwachten dat belangrijke 

inhouden van de begeleiding zullen liggen op het gebied van: de sfeer 

tijdens de lessen, de relatie met studenten, het gebruik van werk

vormen, het leren zelfstandig verder te werken aan de ontwikkeling van 

een eigen lesstijl, en ook op het gebied van vakdidactische aspecten 

van het lesgeven. Dit laatste punt wordt verder besproken in hoofdstuk 

4.1. 

Het is opvallend dat het onderwerp "orde houden" door deze groep be

ginnende docenten niet als een belangrijke inhoud van de begeleiding 

verwacht wordt. 

De verschillen tussen verwachting en ervaring zijn op de meeste punten 

niet groot. Verschillen zijn vooral te vinden bij onderwerpen die 

vooraf al minder belangrijk gevonden werden: achteraf bleken deze nog 

onbelangrijker gevonden te worden. 

Slechts twee onderwerpen worden na afloop belangrijker gevonden dan 

verwacht werd: "orde houden" en "het leren kennen van eigen mogelijk

heden en beperkingen". Hoewel de verschillen maar klein zijn, geven de 

antwoorden aan dat ook op HBO-niveau docenten meer problemen hebben 

met "de orde" dan zij verwacht hadden. 

Naast de conclusie (in hoofdstuk 4.1) ten aanzien van de belangrijk

heid van vakdidactische aspecten van het lesgeven, kan hier als con

clusie getrokken worden dat onderwerpen op het algemeen-onderwijskun

dig gebied van het lesgeven, en aandacht voor het zelfstandig verder 

kunnen werken aan de eigen ontwikkeling ook door HBO-docenten als be

langrijk ervaren worden. 

3.4 Effecten van de beqeleiding 

Het is wenselijk dat nagegaan wordt in welke mate de begeleiding de 

beoogde doelen bereikt heeft. Hoofddoel van de begeleiding is dat be

ginnende docenten gaan functioneren op een voor henzelf en hun leer

lingen/studenten bevredigende manier. De andere doelstellingen zijn 

hiervan afgeleid. De organisatie en de wijze van begeleiden zijn mid

delen die gekozen zijn om deze doelen te bereiken. 

Zowel op het VO als op het HBO is gezocht naar methoden om na te gaan: 

- in welke mate de beoogde doelan bereikt zijn, 

- of begeleiding daarnaas~ ook indere effecten heeft. 
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Aan het eind van beide begeleidingssituaties is geprobeerd hierover 

meer te weten te komen, door de deelnemers een uitgebreide vragenlijst 

te laten beantwoorden en door eindgesprekken per groep deelnemers te 

houden. De vragenlijst bevatte onder andere een aantal 'learner

report-vragen' waarin aan de deelnemer gevraagd wordt wat hij denkt 

geleerd te hebben. 

In dit verslag zullen in de komende hoofdstukken uitspraken gedaan 

worden over de begeleiding op het HBO, die gebaseerd zijn op de ant

woorden op dit soort vragen. Een probleem hierbij is dat antwoorden op 

vragen over bijvoorbeeld de inhoud van de begeleiding nog wel als fei

telijkheden beschouwd kunnen worden, maar dat vragen naar leereffecten 

waarschijnlijk niet zulke "feitelijke" antwoorden opleveren. Beginnen

de leraren zijn vrijwel steeds tevreden over de begeleiding alleen al 

vanwege de persoonlijke aandacht die zij gekregen hebben. Het mag dan 

ook niet uitgesloten worden dat hetgeen gemeld wordt als leereffect, 

wellicht slechts een concretisering is van het algemeen gevoel van 

tevredenheid van de beginnende leraar. 

Andere - objectievere - manieren van meten zijn overwogen maar uit

eindelijk niet gebruikt. Het is steeds onduidelijk of de gegevens er

van betrouwbaarder zijn. overwogen werd de mogelijkheid te gebruiken 

om observatoren veranderingen in het lesgeefgedrag van de beginnende 

leraar te laten vaststellen. Het gaat in deze begeleiding echter 

meestal niet om effecten die meetbaar zijn ten opzichte van een vooraf 

bepaalde norm. De begeleiding streeft er immers naar dat iedere begin

nende leraar eigen leerdoelen stelt en nastreeft. ook in relatieve zin 

zijn leereffecten niet altijd meetbaar. Een voorbeeld daarvan is de 

situatie van een leraar die onzeker was over een bepaald aspect van 

zijn manier van lesgeven. Hij leert tijdens de begeleiding dat hij 

inderdaad zo wil en kan werken. Dat is dan een begeleidingseffect 

zonder meetbaar verschil in de onderwijssituatie. Voorzover er wel 

door observatoren meetbare effecten aanwezig zijn, blijft het de vraag 

of dit effecten zijn van de uitgevoerde begeleiding. Vele andere fac

toren rondom de beginnende docent hebben ongetwijfeld ook hun effecten. 

Een andere mogelijkheid om leereffecten te meten is om aan de begin

nende leraar beschrijvingen van een aantal concrete lessituaties voor 

te leggen en hem voor en na de begeleiding te vragen hoe hij zou 

handelen in die situaties. Hierbij blijft het de vraag hoe groot de 
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overeenkomst is tussen wat iemand zegt dat hij zou doen en wat iemand 

in werkelijkheid gedaan zou hebben. 

Als gevolg van deze onduidelijkheden is de begeleiding op zowel het VO 

als het HBO alleen geevalueerd via het schriftelijk beantwoorden van 

een aantal vragen door de deelnemers en via een bespreking van alle 

aspecten van de begeleiding in een eindgesprek. 

In hoofdstuk 4.3 wordt beschreven welke leereffecten door de deel

nemers op het HBO genoemd worden. Daar wordt uitgebreider beschreven 

dat docenten aangeven dat zij als resultaat van de begeleiding vooral 

"bewustwording van eigen mogelijkheden en beperkingen" en "toename van 

zelfvertrouwen" ervaren hebben. De begeleiders menen hieruit te kunnen 

concluderen dat de begeleiding niet zozeer het aantal problemen of de 

intensiteit van problemen doet verminderen, maar dat de begeleiding er 

veeleer toe bijdraagt dat de docenten op een betere manier (= vanuit 

meer zelfkennis en met meer zelfvertrouwen) met hun problemen om kun

nen gaan. 

Tenslotte moet ook gewezen worden op andere dan individuele leereffec

ten. Het feit dat begeleiding heeft plaatsgevonden, heeft zowel in het 

VO als in het HBO tot gevolg gehad dat in beide onderwijsinstellingen 

het inzicht is gegroeid dat begeleiding een wezenlijk onderdeel van de 

taak van de school is zowel vanuit de verantwoordelijkheid van de 

school voor de docenten als voor de leerlingen/studenten. Beide in

stellingen streven dan ook naar verdere ontwikkeling van begeleidings

activiteiten. 
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HOOFDSTUK 4: VERSCHILLEN TUSSEN VO- EN HBO-BEGELEIDING 

In het vorige hoofdstuk werden enige punten van overeenkomst besproken 

in de werksituatie en begeleiding van beginnende VO-docenten en begin

nende HBO-docenten. 

In dit hoofdstuk wordt de vraag gesteld welke verschillen aanwijsbaar 

zijn in de werksituatie van de twee groepen beginnende docenten. 

vervolgens wordt nagegaan of die verschillen geleid hebben tot een 

verandering in de begeleiding. Tenslotte wordt bekeken of de waarde

ring van de beginnende HBO-docenten voor een al dan niet aangepaste 

begeleiding anders is dan de waardering van beginnende MAVO/HAVO/VWO

docenten voor hun begeleiding. 

Naar aanleiding van enkele belangrijke verschillen in de werksituatie 

van HBO-docenten, wordt in dit hoofdstuk achtereenvolgens gekeken naar: 

- de inhoud van de begeleiding (hoofdstuk 4.1), 

- en de wijze van begeleiden (hoofdstuk 4.2), 

- de organisatie van de begeleiding (hoofdstuk 4.3). 

4.1 De inhoud van de begeleidinq 

De inhoud van de begeleiding in het VO werd gevormd door algemeen 

onderwijskundige aspecten van de onderwijsleersituatie, vooral op 

microniveau. De gerichtheid op deze aspecten is het gevolg van onder

zoeksresultaten waaruit blijkt dat problemen van beginnende leraren 

vooral van algemeen onderwijskundige aard zijn. Veenman (1982) heeft 

in een artikel de resultaten gepresenteerd van 51 studies die sinds 

1960 zijn verschenen over de problemen van beginnende leraren. De door 

hem gevonden rangorde van de acht meest genoemde problemen van begin

nende leraren uit het voortgezet onderwijs is: 

1. orde 

2. motiveren van leerlingen 

3. omgaan met individuele verschillen 

4. beoordelen van leerprestaties 

5. beheersen van verschillende didactische vaardigheden 

6. taakomvang 

7. omgaan met individuele probleemkinderen 

8. onderwijzen van achterblijvers. 
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Tijdens de begeleiding op het HBO is nagegaan of daar de problemen van 

beginnende docenten vooral van algemeen-onderwijskundige aard zijn. 

Dit is gebeurd door het analyseren van antwoorden op enkele vragen uit 

de vragenlijst, en van de inhoud van de begeleidingsgesprekken. 

Deze gegevens bevatten aanwijzingen die leiden tot de gedachte dat 

deze groep HBO-docenten niet uitsluitend op het gebied van algemeen 

onderwijskundige aspecten van het lesgeven problemen ervaart, maar ook 

op het gebied van de vakdidactische aspecten van het lesgeven. 

Allereerst geven de antwoorden op de volgende vraag aanleiding hier

toe: "In hoeverre vindt u een georganiseerde vorm van begeleiding 

tijdens de beginperiode wenselijk voor wat betreft de hierna genoemde 

gebieden?" 

Evenals de vraag in hoofdstuk 3.3 is ook deze vraag vooraf aan de be

geleidingsperiode en na afloop ervan gesteld. De antwoorden zijn ge

geven op een vijfpuntsschaal. De staart van de pijl is het antwoord 

voor, de punt van de pijl het antwoord na de begeleidingsperiode. Geen 

verschil in antwoorden voor en na de begeleidingsperiode wordt aan

gegeven door een verticaal streepje. 

GEBIEDEN absoluut 
niet 
wenselijk 

zeer 
wenselijk 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

1) Beheersing van de 
leerstof .. 

2) Vakdidactiek ·--· 3) Orde problematiek I • 
4) omgaan met leerlingen ~ 

5) ontwikkeling van eigen 
lesstijl -6) Tempo van lesgeven -7) Toetsen opstellen 

SCHEMA 2: Wenselijkheid van begeleiding voor verschillende gebieden 
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In het algemeen blijkt uit deze antwoorden dat op de genoemde gebieden 

begeleiding wel wenselijk gevonden wordt. Er zijn geen uitschieters. 

OOk de verschillen tussen antwoorden voor en na de begeleidingsperiode 

zijn niet groot. De twee "vakdidactische gebieden" ("vakdidactiek" en 

"toetsen opstellen") worden door de docenten als relatief belangrijke 

begeleidingsgebieden genoemd. 

Vervolgens geven ook de antwoorden op een andere vraag dezelfde ten

dens te zien. 

De vraag werd· vooraf aan de begeleidingsperiode geformuleerd als "Door 

iemand in wat voor soort functie zou u het liefst begeleid willen 

worden?" Na afloop ervan luidde dezelfde vraag: "Voor zover u er be

hoefte aan had begeleid te worden, door iemand in wat voor functie zou 

u dan het liefst begeleid willen zijn?" 

De antwoorden staan in schema 3. 

BEGELEID DOOR niet 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 

1) Lid van directie --2) Ervaren docent uit uw 
eigen vak 

3) Ervaren docent uit een 
ander vak ·-· 

SCHEMA 3: Begeleiding door iemand in wat voor functie? 

Er bestaat een algemene voorkeur voor een ervaren docent uit het eigen 

vak. Er is vrijwel geen verschil in antwoorden van nieuw benoemde 

docenten die wel of niet deelnemen aan de algemeen-onderwijskundig ge

richte begeleiding op instituutsniveau: 

zeer 
graag 

5 
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- Docenten die kiezen voor deelname aan begeleiding op "instituuts

niveau" willen naast deze begeleiding begeleid worden door een er

varen docent uit hun eigen vak. 

- Docenten die ervoor kiezen niet deel te nemen aan begeleiding op 

instituutsniveau willen wel begeleid worden door een ervaren docent 

uit hun eigen vak. 

De tendens die in de antwoorden op deze twee vragen zichtbaar wordt 

kan aldus geformuleerd worden : Beginnende docenten op deze HBO

inste 11 ing ervaren hun problemen niet alleen op het gebied van onder

wijskundige aspecten van het lesgeven, maar ook op het gebied van de 

vakdidactische aspecten ervan. 

Deze tendens kon tijdens de begeleidingsperiode niet vertaald worden 

naar een opzet waarin meer aandacht geschonken werd aan de problema-

t iek op vakdidactische gebieden. Op het HBO ontbrak grotendeels de 

mogelijkheid die in het VO wel aanwezig was, namelijk een aanvullende 

begeleidingsactiviteit vanuit de betreffende vaksectie. op de MA.VO/ 

HAVO/VWO school bestond naast de begeleiding op schoolniveau ook een 

begeleiding vanuit de vaksectie. Een ervaren docent uit hetzelfde vak 

besprak met de beginner de vakdidactische en vakinhoudelijke aspecten 

van diens lesgeven. Op het HBO Instituut bestaat deze vorm van be

geleiding door een ervaren collega uit hetzelfde vakgebied slechts in 

beperkte mate. Deze activiteit is onvoldoende als taak omschreven en 

formeel vastgelegd. Daar waar het gebeurt, is dit vanuit persoonlijk 

initiatief van een van de ervaren collega's. Juist omdat nieuw benoem

de docenten hun problemen ook ervaren op vakdidactisch gebied, is het 

zinvol te bevorderen dat "begeleiding door een vakcollega" formeel ge

regeld wordt. Een van de aanbevelingen aan het IHBO luidt dan ook dat 

voor ieder nieuw benoemde docent een collega als mentor aangewezen 

wordt (zie: van Brunschot en Klomp, 1984, blz. 39). 

Het feit dat deze vorm van collegiale begeleiding nog onvoldoende ont

wikke ld is, heeft voor de nieuw benoemde docenten twee gevolgen gehad. 

Aan de ene kant werd door hen ervaren dat zij minder dan verwacht hun 

lesgeven konden bespreken met collega-docenten. Aan de andere kant 

hebben zij die deelnamen aan de "algemeen onderwijskundig gerichte" 

begeleiding, daarin vaak hun vakdidactische vragen en problemen aan de 

orde gesteld. Beide gevolgen worden hieronder nader beschreven. 
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Aan de nieuw benoemde docenten is de volgende vraag voorgelegd. 

vooraf: Hoe vaak verwacht u in de eerste vier maanden met onderstaande 

personen uw lesgeven te bespreken? 

achteraf: Hoe vaak heeft u in de eerste vier maanden met onderstaande per-

sonen uw lesgeven besproken? 

Lid van de directie 
Een ervaren docent 
Een docent die ook pas 
begonnen is 
Een mededocent die 
speciaal is aangesteld 

nooit 

1 1.5 

--· 
2 2.5 3 

.... 

SCHEMA 4: Bespreking van problemen met diverse personen 

3.5 4 4.5 

De totale groep verwacht vrijwel geen gesprekken met directieleden, 

maar wel redelijk wat gesprekken met de drie genoemde groepen colle

ga' s. De ervaring is dat er minder gesprekken zijn geweest dan men 

verwachtte. Mede als gevolg van dit gebrek aan contacten, beschikken 

sommige nieuw benoemde docenten over te weinig informatie over hun 

werk. Anderen melden overigens als hun ervaring dat zij meteen op 

sleeptouw genomen zijn door ervaren collega's. 

Beginnende docenten ervaren nogal eens dat informatie ontbreekt over 

roosters, tentamens, en allerlei andere regelingen. OOk vragen over de 

plaats en de belangrijkheid van het vak en over de te stellen eisen, 

kunnen vaak niet gesteld worden. De negatieve effecten van een gebrek 

aan informatie vooraf bestaan vooral uit een groeiende onzekerheid 

voor het begin van het cursusjaar, en veel voorbereiding op heel korte 

termijn tijdens de eerste dagen c.q. weken. 

zeer 
vaak 

5 
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Als tweede gevolg werd hierboven genoemd dat in begeleidingsgesprekken 

vaak vakdidactische onderwerpen werden aangedragen door de deelnemers. 

De begeleiders achten zich bij deze onderwerpen niet altijd competent, 

omdat het de overdracht van zeer uiteenlopende vakken betreft (schei

kunde, engels, wiskunde, economie). Vaak moesten vakdidactische vragen 

dan ook doorverwezen worden, of op een algemener niveau besproken 

worden. Toch blijkt uit de antwoorden op de vraag welke inhoud van de 

begeleiding belangrijk gevonden wordt, dat ook vakdidactische aspecten 

van het lesgeven tot de belangrijke onderwerpen gerekend worden door 

de deelnemers aan de begeleiding. 

De vragen in de vragenlijst werden als volgt gesteld: 

vooraf 

achteraf 

"Welke inhoud van de begelelding vindt u belangrijk?" 

"Welke inhoud van de begeleiding heeft u in de afgelopen 

periode belangrijk gevonden?" 

De eerste vraag werd door alle nieuw benoemde docenten beantwoord; de 

tweede vraag alleen door diegenen onder hen die deelgenomen hadden aan 

de begeleiding. 
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Bespreking van problemen 
rond het vak 
de sfeer tijdens de 
lessen 
relatie met collega
docenten 
relatie met studenten 
het zelf ideeen ontwik
kelen over een eigen 
manier van lesgeven 
het kunnen omzetten van 
eigen ideeen in een 
concrete manier van 
lesgeven 
vakdidactische aspecten 
van het lesgeven 
het orde houden 
het gebruik van werk
vormen 
het beoordelen van 
studenten 
het bijblijven in het 
vakgebied 
het concrete gedrag in 
de klas 
meer persoonlijke pro
blemen met het lesgeven 
het leren kennen van 
eigen mogelijkheden en 
beperkingen 
het leren zelfstandig 
verder te werken aan de 
ontwikkeling van de 
eigen lesstijl 

38 

niet 
be-
lang-
rijk 

1 1.5 2 2.5 

--
-

SCHEMA 5: De inhoud van de begeleidingsgesprekken 

zeer 
be-· 
lang-
rijk 

3 3.5 4 4.5 5 

. ---

... 
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.. 
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-

. __...,.. 

--
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Het gehele overzicht van antwoorden wordt hier slechts geboden om de 

relatieve plaats van de inhoud "vakdidactische aspecten van het les

geven" te laten zien. Het gaat daarbij niet zozeer om de hoge mate van 

belangrijkheid die vooraf aan dit item wordt toegekend, maar vooral om 

het opvallende feit dat docenten die deelgenomen hebben, aangeven dat 

vakdidactische problemen een relatief belangrijk stuk inhoud hebben 

gevormd van een algemeen-onderwijskundig georienteerde begeleiding. 

Zij ervaren dat vakdidactische vragen in de begeleiding even belang

rijk zijn geweest als b.v. de inhouden "relatie met studenten", "het 

concrete gedrag in de klas" of "het leren kennen van eigen mogelijk

heden en beperkingen". 

Samenvattend kan gesteld worden dat: 

- problemen van beginnende docenten binnen deze HBO-instelling waar

schijnlijk minder hoofdzakelijk van algemeen-onderwijskundige aard 

zijn dan problemen van beginnende docenten op de MAVO/HAVO/VWO 

school; 

- daarom een begeleidingsopzet ontwikkeld dient te worden waarin ook 

problemen van vakdidactische aard aan de orde kunnen komen. Een ef

fectieve manier om dit te bereiken lijkt te zijn de ontwikkeling van 

begeleiding door een ervaren docent uit hetzelfde vak, als aanvul

ling op de algemeen-onderwijskundig gerichte begeleiding op insti

tuutsniveau. 

4.2 De wijze van begeleiden 

In dit hoofdstuk wordt de groep nieuw benoemde docenten beschreven via 

de kenmerken: opleiding, leservaring en bedrijfservaring. Vervolgens 

worden aanwijzingen besproken die wijzen op een relatie tussen ver

schillen op deze aspecten en verschillen in waardering voor de wijze 

van begeleiden. Het lijkt zo te zijn dat nieuw benoemde docenten met 

een pedagogisch-didactische opleiding, maar zonder leservaring, de 

wijze van begeleiden meer waarderen dan docenten zonder pedagogisch-· 

didactische opleiding, maar met veel bedrijfservaring. 

De beantwoording door de docenten van vragen over hun opleiding levert 

de volgende gegevens op. 
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De grote meerderheid van de docenten (13 van de 16) heeft een acade

mische opleiding gehad. (7 keer universiteit en 6 keer technische 

hogeschool). De andere opleidingen zijn: MO (2 keer) en HTS (1 keer). 

van de 16 docenten hebben er 10 een pedagogisch-·didactische voorberei

ding tijdens hun opleiding gehad, en 6 niet. In de meeste gevallen be

stond deze voorbereiding uit colleges en practica op het gebied van 

algemene onderwijskunde en vakdidactiek, en uit een schoolstage. 

Uit de antwoorden op de vraag naar de hoeveelheid leservaring blijkt 

dat deze nieuw benoemde docenten zeer uiteenlopende hoeveelheden les

ervaring hebben: 

Geen enkele ervaring 1 docent 

Enkele weken/maanden ervaring 3 docent en 

Een jaar ervaring 4 docenten 

Twee jaar ervaring 1 docent 

Orie of vier jaar ervaring 2 docent en 

Vijf tot negen jaar ervaring 3 docent en 

Tien of meer jaar ervaring 2 docent en 

De leservaring is zowel binnen het voortgezet onderwijs als op het HBO 

opgedaan. ook hebben enkelen ervaring via onderwijs aan volwassenen. 

voor bepaalde groepen docenten is 3 jaar praktijkervaring in het be

drijfsleven een voorwaarde om volledig bevoegd te zijn. De hoeveelheid 

bedrijfservaring is niet van alle docenten precies bekend. Vijf docen

ten vermelden op de vragenlijst dat zij enige jaren, soms vele jaren, 

in een bedrijf hebben gewerkt. 

van de vijf docenten die aan de begeleiding deelnemen, zijn deze ge

gevens precieser bekend: 

-docent 1 

-docent 2 

-docent 3 

qeen pedagogisch-didactische voorbereiding; vele jaren 

bedrijfservaring, daarna een jaar leservaring; 

wel een pedagogisch-didactische voorbereiding; enige les

ervaring in het volwassenonderwijs; 

een opleiding met veel pedagogisch-didactische voorberei

ding; geen enkele leservaring; 
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geen pedagogisch-didactische voorbereiding; een jaar les

ervaring, daarna enige jaren bedrijfservaring; 

veel pedagogisch-didactische voorbereiding; vele jaren 

leservaring. 

De begeleiders hebben hier dus te maken met een groep deelnemers die 

veel gemeleerder van samenstelling is dan de groep beginnende leraren 

op de MAVO/HAVO/VWO school. Daar bestond de groep uit jonge docenten 

die vrijwel allen rechtstreeks van een lerarenopleiding (universitaire 

of NLO) afkwamen. Op het HBO zijn verschillen in opleiding en les-/ 

bedrijfservaring veel groter. 

Vervolgens wordt de wijze van begeleiding besproken. De wijze waarop 

de begeleiders de vijf deelnemende docenten begeleid hebben, is in 

grote lijnen, dezelfde als op het VO. Doelen, inhoud en werkwijze van 

die begeleiding werden beschreven in Van Brunschot (1982). De belang

rijkste kenmerken worden hieronder kort samengevat. 

De inhoud van de begeleiding wordt gevormd door algemeen onderwijskun

dige aspecten van de onderwijsleersituatie, vooral op microniveau. De 

gerichtheid op deze aspecten is het gevolg van onderzoeksresultaten 

waaruit blijkt dat problemen van beginnende leraren vooral van al

gemeen onderwijskundige aard zijn. 

Enige voorbeelden van een algemeen onderwijskundig gerichte inhoud: 

leerprocessen en werkvormen, het omgaan met leerlingen c.q. studenten, 

algemene aspecten van het leraarsgedrag. Het gaat bij deze aspecten 

van het lesgeven niet om de technische en inhoudelijke uitvoering er

van op zich. De begeleiding heeft niet als kern de vraag of de uitvoe

ring van genoemde aspecten voldoet aan bepaalde criteria. Een wezen--

1 ijk kenmerk van de begeleiding is het zoeken naar verbindingen tussen 

dit soort inhouden enerzijds en ideeen over onderwijs van de betrokken 

leraar anderzijds. 

De begeleiding is dus niet in de eerste plaats gericht op het toevoe

gen van extra stukken gereedschap aan de gereedschapskist van de be

ginnende leraar, maar veeleer op de bewustwording en eventuele ver

andering van de wijze van hanteren van het al aanwezige gereedschap. 

Deze inhoud van de begeleiding kan niet samengaan met willekeurig 

welke begeleidingswijze. 
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In het begeleidingsgesprek helpt de begeleider de beginnende leraar na 

te denken over diens wijze van handelen en over de relatie tussen dat 

handelen en zijn ideeen over onderwijs, leerlingen en leraren. 

De mogelijkheden van de leraar om zich ult te spreken over zijn hande

len worden beinvloed door de manier van reageren van de begeleider op 

wat de leraar zegt tijdens de begeleidingsgesprekken. De begeleider 

streeft ernaar de leraar aan te moedigen zijn lesgeef ervaringen cen

traal te stellen in de gesprekken en om naar aanleiding daarvan na te 

denken over zijn handelen. Een bij dit streven aansluitend begelei

dersgedrag is te vinden in de manieren van reageren en vragen stellen, 

zoals die door Kagan beschreven zijn in diens Interpersonal Process 

Recall (1975). Hij beschrijft daarin vier manieren waarop een begelei

der kan reageren: 

- De luisterreactie (the listening response): een wijze van reageren 

waarbij de begeleider nagaat of hij begrepen heeft wat de ander zei, 

zoals deze het bedoelde. 

- De onderzoekende reactie (the exploratory response): een wijze van 

reageren waarbij de begeleider de ander aanmoedigt zelf verder te 

zoeken en daarbij voldoende ruimte laat voor eigen verantwoordelijk

heid. 

- De vraag naar emotionele beleving (the affective response): een 

wijze van reageren waarbij de begeleider zich richt op de gevoelens 

van de ander. 

- Een wijze van reageren waarbij de begeleider de uitspraken van de 

ander eerlijk benoemt zoals hij ze hoort (the honest labeling res

ponse). 

Deze reacties zijn de hoofdelementen in een begeleidersgedrag dat erop 

gericht is hulp te bieden bij: 

- het komen tot een vertrouwensrelatie; 

- het verhelderen van de probleemsituatie; 

- het verbreden van de kijk van de betrokkene op zijn probleemsituatie; 

- het ontdekken van onderliggende ideeen over het eigen functioneren; 

- het komen tot voornemens en tot actie ter verandering van concreet 

gedrag. 

In de vragenlijsten voor en na de begeleidingsperiode werd nagegaan of 

het hierboven omschreven begeleidersgedrag ook zo ervaren werd door de 
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nieuw benoemde docenten. Dit gebeurde door hen vooraf te vragen welk 

begeleidersgedrag zij verwachten en achteraf te vragen welk begelei

dersgedrag zij ervaren hebben. In de vraag werden een aantal soorten 

begeleidersgedrag geformuleerd. 

- Welk soort hulp verwacht u vooral van een begeleider? 

- Welke soort hulp heeft de begeleiding u gegeven? 

A. Mijn begeleider ziet met welke dingen in het lesgeven ik nog pro

blemen heb en geeft mij zijn oplossingen voor die problemen; 

B. Mijn begeleider ziet met welke dingen in het lesgeven ik nog heb en 

geeft mij adviezen; 

c. Mijn begeleider laat mij vertellen op welke manier ik mij als 

docent gedraag en biedt meerdere alternatieven aan hoe ik me ook 

zou kunnen gedragen; 

D. Mijn begeleider laat mij vertellen op welke manier ik mij als 

docent gedraag en laat mij ontdekken welke onderliggende ideeen 

over lesgeven dat gedrag bepalen, zodat ik van daaruit zelf kan be

slissen wat ik wil veranderen en hoe; 

E. mijn begeleider laat mij vertellen op welke manier ik mij als 

docent gedraag en laat merken met me mee te leven en vertrouwen in 

me te hebben, zodat ik me gesteund voel; 

In deze vraag is geprobeerd het begeleidersgedrag zo te formuleren dat 

van A. naar E. de inhoudelijke bijdragen van de begeleider geleidelijk 

afneemt, zodat de beginnende docent minder afhankelijk wordt van op-· 

lossingen van de begeleider. Bij A. en B. komt de oplossing helemaal 

c.q. voornamelijk van de kant van de begeleider. c. is geformuleerd 

als een manier van begeleiden waarbij de oplossing evenveel van de 

docent als van de begeleider komt. Bij D. en E. komt de oplossing 

voornamelijk resp. helemaal van de kant van de beginnende docent. 

De antwoorden staan in schema 6. 



A. begeleider geeft oplos
singen aan 

B. begeleider geeft 
adviezen 

c. begeleider formuleert 
alternatieven 

D. begeleider maakt 
onderliggende ideeen 
zichtbaar 

E. begeleider laat 
merken vertrouwen te 
hebben 
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niet 
ervaren 

1 1.5 

SCHEMA 6: De wijze van begeleiden 

2 2.5 3 3.5 4 4.5 

--- . 

--

Deelnemers verwachten vooral begeleidersgedrag uit de "middencate

gorieen". De "extreme" categorieen worden minder verwacht. Ervaren 

wordt vooral categorie c. categorieen B. en D. worden minder ervaren 

dan verwacht. categorie E. daarentegen wordt veel meer ervaren dan 

verwacht. 

Vervolgens is nagegaan of binnen de groep deelnemers verschillen in 

verwachting resp. ervaring bestaan. Daartoe zijn de antwoorden van de 

docenten met veel pedagogisch-didactische voorbereiding, maar zonder 

enige les-/bedrijfservaring (= type 1) vergeleken met de antwoorden 

van twee docenten zonder pedagogisch-didactische voorbereiding, maar 

met enige resp. veel bedrijfservaring (=type 2). 

In schema 7 worden de antwoorden van type 1 aangegeven met: xxxxx>, de 

antwoorden van type 2 met 00000>. 

in hoge 
mate 
ervaren 

5 
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niet 

1 

A. Begeleider draagt oplossingen aan 

B. Begeleider geeft adviezen 

niet 
zoveel 

2 

x 

onver- wel 
schil 1 ig wat 

3 4 

<ooo 

<XXXXXXXXXXXXXXX 
<0000000000000000 

in 
hoge 
mate 

5 

c. Begeleider formuleert alternatieven <xxxxxxxx. 
0 

D. Begeleider maakt onderliggende 
ideeen zichtbaar 

E. Begeleider laat merken vertrouwen 
te hebben 

<xxxxxxxx. 
<oooo 

xxxxxxxxxxxxxxx> 
010QOQOOOOOOOOOOOOOOK>CK>CKlO>. 

SCHEMA 1: verschillen ten aanzien van de wijze van begeleiden 

Vergelijking van de verwachtingen van type 1 en type 2 laat drie ver

schillen van groter dan 0.5 punt zien: bij A. (1.5 punt), c. (1.0 

punt) en D. (verschil van 1.5 punt). 

Vergelijking van de ervaringen van type 1 en type 2 laat twee ver

schillen van groter dan 0.5 punt zien: bij A. (1.0 punt) en D. (ver

schil 1.0 punt). 

De verschillen bestaan eruit dat: 

- docenten met pedagogisch-didactische voorbereiding zonder les-/ 

bedrijfservaring (= type 1) minder begeleidersgedrag "oplossingen 

aandragen" verwachten en ervaren dan de type 2 docenten; 

- docenten type 1 meer begeleidersgedrag "zichtbaar maken van 

onderliggende ideeen" verwachten en ervaren dan type 2 docenten. 

De verschillen tussen de verwachtingen van type 1 en type 2 zijn 

groter dan de verschillen tussen de ervaringen van type 1 en type 2 
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docenten. Dit is niet verbazingwekkend, omdat door de begeleiders niet 

bewust verschil is gemaakt in hun wijze van begeleiden van type 1 en 

type 2 docenten. 

Na de constateringen dat er veel verschil in opleiding en les-/ 

bedrijfservaring is, en dat er enige verschillen in de ervaren wijze 

van begeleiding zijn, lijkt tenslotte de vraag van belang of de wijze 

van begeleiden verschillend gewaardeerd wordt door type 1 en type 2 

docenten. 

Er zijn aanwijzingen dat docenten die onderling verschillen in oplei

ding en les--/bedrijfservaring, de wijze van begeleiden inderdaad ver

schillend waarderen. Uit evaluatie-interviews met de vijf deelnemende 

docenten zowel tijdens als na afloop van de begeleidingsperiode is 

duidelijk geworden dat de docenten van het type 1 (wel pedagogisch

didactische voorbereiding, geen ervaring) de manier van begeleiden 

meer waarderen dan de docenten van het type 2 (geen pedagogisch--didac

tische voorbereiding, veel bedrijfservaring). 

De type 2 docenten vinden dat de manier waarop zij begeleid zijn min

der resultaat heeft opgeleverd dan zij verwacht hadden. Zij veronder

stellen dat een andere manier van begeleiden voor hen meer zou hebben 

opgeleverd. Hoewel zij die andere manier niet in extenso kunnen be

schrijven, noemen zij als belangrijkste kenmerken ervan: 

- de begeleiding is erop gericht lesgeefvaardigheden van de docent te 

verbeteren, of nieuwe toe te voegen aan bestaande; 

- de docent legt daartoe aan de begeleider voor welke vaardigheden/ 

stukken gedrag hij zou willen verbeteren; 

- de begeleider helpt de docent zo rechtstreeks mogelijk door met in

houdelijke adviezen en tips te reageren op de problemen en vragen 

die de docent hem voorlegt. De docent besluit in laatste instantie 

zelf wat hij van die adviezen wil of kan gebruiken. 

Een belangrijk verschil tussen deze door type 2 docenten meer gewenste 

wijze van begeleiden en de gehanteerde wijze van begeleiding ligt 

vooral op het gebied van het functioneren van de beginnende docent 

tijdens de begeleidingsgesprekken. In de door type 2 docenten gewenste 

wijze van begeleiden legt de docent aan de begeleider voor waar hij 

problemen ervaart en bespreekt vervolgens de door de begeleider 
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aangeboden analyse en adviezen. In de door de begeleiders gehanteerde 

wijze van begeleiden legt de docent voor waar hij problemen ervaart en 

gaat vervolgens, met de hulp van de begeleider, ter zake doende aspec

ten van die probleemsituatie "in kaart brengen", opdat hij op basis 

daarvan zoveel mogelijk zelf, indien nodig met hulp van de begeleider, 

beslissingen kan nemen ten aanzien van zijn manier van lesgeven. 

In hoofdstuk 7 worden deze verschillen in verband gebracht met andere 

gegevens uit de begeleiding. 

4.3 De resultaten van de begeleiding 

Nieuw benoemde docenten die besluiten niet deel te nemen aan de be

ge leiding noemen in meerderheid "gebrek aan tijd" als argument. Nieuw 

benoemde docenten die wel deelnemen aan de begeleiding hebben er 

eigenlijk geen tijd voor. Er is daarom een minder tijdsintensieve be

geleiding georganiseerd dan in het VO. Er werd alleen een groeps

begeleiding gepland. Deze minder tijdsintensieve vorm van begeleiding 

leidt tot andere resultaten: HBO-docenten ervaren een minder grote 

emotionele.steun, en een minder grote invloed op de ontwikkeling van 

hun lesstijl dan de deelnemers aan de begeleiding 1n het VO. In dit 

hoofdstuk wordt hierop verder ingegaan. 

In de vragenlijst "vooraf" geven de nieuw benoemde docenten aan of zij 

zullen deelnemen en verklaren zij hun keuze. Zes docenten (van de 16) 

melden zich aan. Een van hen is later door tijdgebrek gedwongen zich 

terug te trekken. Van de tien anderen die niet deelnemen, noemen er 

vijf hun reeds aanwezige leservaring als argument en drie hun te hoge 

werkbelasting. In antwoord op de vragenlijst "achteraf" schrijven nog 

drie andere docenten dat zij graag meegedaan zouden hebben, als zij er 

de tijd voor gehad zouden hebben. Tijdsproblemen vormen dus een be

langrijke factor bij de afweging om wel of niet deel te nemen. 

Ook in de begeleidingsgesprekken melden de deelnemers aan de begelei

ding dat zij "gebrek aan tijd" als een belangrijk probleem in de be

ginperiode van hun lesgeven ervaren. Voor alle deelnemers geldt dat de 

nieuwe werksituatie, en met name de voorbereiding van de lessen, erg 

veel tijd vraagt. Eigenli1k is een volledige baan (26 a 29 lesuren) 
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voor een beginnende docent teveel. Uit de antwoorden op de vraag naar 

de omvang van de weektaak blijkt echter dat 14 van de 16 beginnende 
1 

docenten voor meer dan 20 lesuren per week benoemd zijn. Een recht-

streeks gevolg van dit tijdsprobleem is dat docenten weinig tijd heb

ben om begeleid te worden. Zelfs een optimaal doordachte begeleiding 

kan niet functioneren in een situatie waarin deelnemende docenten te 

weinig tijd hebben voor begeleidingsgesprekken. 

Na afloop van de begeleidingsperiode werd dan ook aan het !HBO geadvi

seerd om nieuw benoemde docenten tijd te geven om deel te nemen aan de 

aangeboden begeleidingsmogelijkheden. Deze tijd zou geconcretiseerd 

kunnen worden in de vorm van taakuren. 

Reeds vooraf aan de begeleidingsperiode, bij het doordenken van de op

zet, werd dit probleem gesignaleerd door de begeleiders. Het bracht 

hen tot de conclusie dat de begeleidingsopzet uit het VO (individuele 

begeleiding ~ collectieve begeleiding) niet zonder meer gebruikt kon 

gaan worden in de HBO-situatie. om docenten in de gelegenheid te stel

len deel te nemen aan de begeleiding, zou deze niet te groot van om

vang mogen zijn. Vermindering van het aantal begeleidingsactiviteiten, 

heeft geleid tot een keuze tussen individuele en collectieve begelei

ding. Er is snel voor collectieve begeleiding gekozen, omdat mogelij

kerwijs veel docenten zich voor de begeleiding zouden aanmelden. Zij 

zouden dan niet allen individueel begeleid kunnen worden. Begeleiding 

door ervaren docenten zoals op het VO had plaatsgevonden, behoorde 

hier niet tot de mogelijkheden omdat er op korte termijn geen andere 

interne begeleiders konden worden opgeleid. 

In hoof dstuk 2 is reeds beschreven dat tijdens de uitvoering van de 

begeleiding bleek dat de groep deelnemers niet in zijn geheel bijeen 

kon komen. De begeleiding kan dus niet als groepsbegeleiding gekarak

teriseerd worden. De term individuele begeleiding is meer van toepas

sing. Echter, in tegenstelling tot de individuele begeleiding uit het 

VO, werden op het HBO de gesprekken gevoerd met groepjes van twee 

docenten, en werden deze gesprekken niet voorafgegaan door lesbezoek. 

Tijdens de evaluatie werd nagegaan hoe de deelnemers deze minder 

tijdsintensieve opzet van begeleiden waarderen. Vervolgens zijn deze 

"waarderingscijfers" vergeleken met soortgelijke gegevens uit het VO. 
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In de vragenlijst werd als een van de manieren om waardering te meten, 

een vraag gesteld naar de door de deelnemers ervaren resultaten van de 

begeleiding. In schema 8 staat aangegeven welke soorten resultaten in 

de vraag werden genoemd. 

Vooraf: In hoeverre verwacht u als resultaat van de begeleiding dat: 

Achteraf: In hoeverre heeft u als resultaat van de begeleiding ervaren dat: 

de begeleiding veel 
emotionele steun geeft 
door de begeleiding uw 
zelfvertrouwen is toe
genomen 
u zich door de begelei
leiding bewust wordt 
van uw mogelijkheden 
en beperkingen als docent 
de begeleiding een grote 
invloed heeft op de ont
wikke ling van uw lesstijl 
de begeleiding ertoe 
bijdraagt dat u op een 
voor u en uw studenten 
bevredigend niveau van 
lesgeven komt 

niet 

1 1.5 2 2.5 

SCHEMA 8: Resultaten van de begeleiding op het HBO 

3 3.5 4 4.5 

. ---
----1•• . 

De antwoorden op de vraag vooraf geven aan dat de verwachtingen vrij 

hoog gespannen zijn. Uit de antwoorden op de vraag achteraf blijkt dat 

men de drie soorten resultaten die het meest verwacht werden, terug

kijkend minder ervaren heeft. Docenten geven aan dat zij als resultaat 

van de begeleiding vooral "bewustwording van eigen mogelijkheden en 

beperkingen" en "toename van zelfvertrouwen" ervaren hebben. De 

in 
hoge 
mate 

5 
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begeleiders menen hieruit te kunnen concluderen dat begeleiding niet 

zozeer het aantal problemen of de intensiteit van problemen doet ver

minderen, maar dat de begeleiding er wel toe bijdraagt dat de docenten 

op een betere manier (= vanuit meer zelfkennis en met meer zelf

vertrouwen) met hun problemen om kunnen gaan. 

In hoeverre is deze waardering anders dan die van deelnemers aan de 

begeleiding op het VO? Tijdens het tweede en derde jaar van die be

geleiding is dezelfde vraag naar resultaten gesteld. Het gemiddelde 

van de antwoorden van 19 deelnemers is in schema 9 gelegd naast het 

gemiddelde van de antwoorden op de vraag naar de ervaren resultaten 

door de 5 deelnemers HBO docenten (x =VO, 0 =HBO). 

niet 

1 1.5 2 2.5 

De begeleiding geeft veel 
emotionele steun 
Door de begeleiding is mijn 
zelfvertrouwen toegenomen 
Door de begeleiding word 
ik mij bewust van mijn 
mogelijkheden/beperkingen 
als docent 
De begeleiding heeft een 
grote invloed op de 
ontwikkeling van mijn 
lesstijl 0 
De begeleiding draagt 
ertoe bij dat ik op een 
voor mij en mijn 
studenten bevredigend 
niveau van lesgeven kom 

SCHEMA 9: Resultaten van begeleiding op VO en HBO 

x = VO, 0 = HBO 

3 3.5 4 4.5 

0 x 

Ox 

XO 

x 

x 0 

in 
hoge 
mate 

5 
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Bij drie van de vijf resultaten vertonen de antwoorden weinig ver

schil. Alleen "geeft emotionele steun" en "invloed op ontwikkeling van 

mijn lesstijl" werd door VO docenten meer als resultaat van de be

geleiding ervaren dan door HBO docenten. 

Deze verschillen in antwoorden worden in hoofdstuk 7 in verband ge

bracht worden met enkele verschillen in de opzet van de begeleiding op 

het VO en HBO. 
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HOOFDSTUK 5 VERSCHILLEN TUSSEN WEL- EN NIET-DEELNEMERS - I 

5.1 Inleiding 

Aan de begeleiding op het IHBO nam een aantal nieuw benoemde docenten 

wel, en een aantal nieuw benoemde docenten niet deel. Beide groepen 

hebben zowel aan het begin als aan het einde van de begeleidingsperio

de een serie vragen beantwoord. 

De antwoorden op een deel van de vragen zijn onderzocht op verschillen 

tussen antwoorden van wel en niet-deelnemers. Eerst wordt hieronder 

aangegeven vanuit welk perspectief mogelijke verschillen bekeken zijn. 

Daarna worden de criteria die gebruikt zijn om te komen tot een in

deling in subgroepen van docenten nader besproken. 

Het zoeken naar verschillen in antwoorden van wel en niet-deelnemers 

gebeurt niet vanuit de opvatting dat het hier gaat om een situatie met 

een experimentele groep (de deelnemers) en een controlegroep (de 

niet-deelnemers). Het gaat niet om de vraag of deelnemers als qevolg 

van de begeleiding, op een aantal punten anders zijn dan niet-deelne

mers. Er is geen poging ondernomen antwoord te vinden op zo'n vraag. 

Immers, hoewel een belangrijk onderscheid tussen de twee groepen het 

wel of niet deelnemen aan de begeleiding is, mag niet zonder meer aan

genomen worden, dat eventuele verschillen aan het einde van de be

geleidingsperiode alleen of hoofdzakelijk met deze ene geisoleerde 

variabele in verband zouden staan, laat staan verklaard zouden kunnen 

worden. Vele andere variabelen in de werk- en thuissituatie en in de 

persoonlijkheid van betrokkene, hebben ongetwijfeld ook hun invloed. 

Geprobeerd wordt wel om antwoorden te vinden op de vraag of (en zo ja: 

op welke punten) deelnemers vooraf aan de begeleiding anders zijn dan 

niet-deelnemers. Het gaat daarbij vooral om het zelfbeeld van de 

docent. Daartoe wordt in dit hoofdstuk de volgende vraag aan het mate

riaal gesteld: "Hebben docenten die ervoor kiezen deel te nemen aan de 

begeleiding, een positiever of negatiever verwachtingspatroon ten aan

zien van hun functioneren dan de docenten die ervoor kiezen niet deel 

te nemen aan de begeleiding?" 

Het antwoord op deze vraag wordt gezocht door achtereenvolgens in dit 

hoofdstuk naar verschillen te kijken op de gebieden: "Het optreden als 
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docent" (hoofdstuk 5.2), "Gevoelens ten aanzien van het lesgeven" 

(hoofdstuk 5.3), de "Relatie tussen docent en studenten" (hoofdstuk 

5.4), "Problemen iri het functioneren" (hoofdstuk 5.5), en "Orde

problematiek" (hoofdstuk 5.6). In hoofdstuk 5.7 wordt een afronding en 

samenvatting gegeven. 

De indeling in subgroepen is iets verder uitgewerkt dan "wel-deelne

mers" en "niet-deelnemers". Immers, binnen de groep nieuw benoemde 

docenten zijn ook docenten met veel leservaring op andere scholen. In 

het algemeen kiest deze groep op grond hiervan ervoor om niet deel te 

nemen aan de begeleiding. Het is echter niet de bedoeling dat echte 

beginners vergeleken gaan worden met ervaren nieuw benoemde docenten. 

Daarom zijn alleen de docenten die twee jaar of minder leservaring 

hebben (n=8), onderverdeeld in twee groepen. Van deze groep van acht 

nieuw benoemde docenten zonder veel leservaring hebben er vier gekozen 

voor deelname aan een begeleiding, en vier niet. Van deze laatste vier 

hebben er drie in de vragenlijst aangegeven dat gebrek aan tijd hier

voor de voornaamste reden was. De vijfde deelnemer aan de begeleiding 

is een nieuw benoemd docent met meer dan twee jaar leservaring. 

Bij de weergave van de antwoorden wordt steeds: 

- eerst de gemiddelde score gegeven van de antwoorden van alle zestien 

nieuw benoemde docenten (=ALLEN), 

- vervolgens wordt van dit gemiddelde een uitsplitsing gemaakt naar: 

- de gemiddelde score van de antwoorden van de acht docenten met 

meer dan twee jaar ervaring (=ERV), 

- de gemiddelde score van de antwoorden van de acht docenten met 

minder dan twee jaar ervaring. Dit zijn de "Echte Beginners" (= 

EB), 

- tenslotte wordt van deze laatste groep (EB) een uitsplitsing gemaakt 

naar: 

- de gemiddelde score van de antwoorden van de vier Echte Beginners 

MET begeleiding (= EBMET), 

- de gemiddelde score van de antwoorden van de vier Echte Beginners 

ZONDER begeleiding (= EBZON). 
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Bij de bespreking van de antwoorden worden, zoals ook in de vorige 

hoofdstukken, steeds twee vragen samen genomen: de vraag die vooraf 

aan de begeleidingsperiode is gesteld naar verwachtingen en de corres

ponderende vraag na afloop van de begeleidingsperiode naar ervaringen. 

Iedere vraag is op een vijfpuntschaal beantwoord. Het gemiddelde van 

de antwoorden wordt gegeven in de vorm van een pijl: de staart van de 

pijl geeft de gemiddelde score behorende bij de vraag vooraf, de punt 

van de pijl geeft de gemiddelde score behorend bij de vraag na afloop. 

Hoe kleiner het verschil tussen vooraf en na afloop, hoe korter de 

pijl. Geen verschil tussen vooraf en na afloop wordt aangegeven door 

een verticaal streepje. 

5.2 Het optreden als docent 

Het eerste punt waarop verschillen tussen wel en niet-deelnemers 

onderzocht worden, is het optreden van de docent. Hoe wil hij gaan op

treden? Hoe heeft hij zijn optreden ervaren? De volgende vragen met 

antwoordmogelijkheden werden resp. voor en na de begeleidingperiode 

gesteld: 

- Hoe heeft u zich voorgenomen als docent op te treden? 

- Hoe bent u als docent opgetreden? 

soepel 1 2 3 4 5 streng 

mezelf zijn 1 2 3 4 5 een rol spelen 

autoritair 1 2 3 4 5 democratisch 

zakelijk 1 2 3 4 5 persoonlijk 

afwachtend 1 2 3 4 5 bes list 
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De gemiddelde scores zijn: 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
ALLEN --- ALLEN 
ERV .. ERV 

SOEPl:':L EB - EB STRENG 
EBMET - EBMET 
EBZON EBZON 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
ALLEN - ALLEN 
ERV - ERV 

MEZELF ZIJN EB ·- EB ROL SPELEN 
EBMET - EBMET 
EBZON EBZON 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
ALLEN • I ALLEN 
ERV -- ERV 

AUTORITAIR EB . --- EB DEMOCRAT ISCH 
EBMET EBMET 
EBZON --- EBZON 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
ALLEN . -- ALLEN 
ERV ' ERV 

ZAKELIJK EB .,.._ EB PERSOONLIJK 
EBMET -· EBMET 
EBZON EBZON 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
ALLEN - . ALLEN 
ERV - . ERV 

AFWACHTEND EB - EB BESLIST 
EBMET --- EBMET 
EBZON -- EBZON 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

SCHEMA 10: Het optreden als docent 
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Enkele opvallende punten uit dit overzicht zijn: 

- verschillen >0.5 punt tussen ervaren docenten en echte beginners 

zijn te vinden op de gebieden "autoritair-democratisch" en "afwach

tend-beslist". De echte beginners verwachten en ervaren een meer 

democratisch en minder beslist optreden. 

- De grootste verschillen tussen EBMET en EBZON bevinden zich op de 

gebieden "mezelf zijn - rol spelen" en "zakelijk - persoonlijk". 

Docenten EBMET verwachten en ervaren dat zij minder zichzelf zijn 

dan EBZON. Op het andere gebied is de verwachting van EBMET zakelijk 

te zullen optreden. Zakelijker dan EBZON verwacht op te treden. 

Echter, docenten EBZON ervaren zich als heel wat zakelijker dan ver

wacht, zodat na afloop van de begeleidingsperiode, het verschil op 

dit punt niet zo groot blijkt te zijn. 

- Verschillen tussen verwachting en ervaring binnen de groep EBMET 

zijn meestal gering. Alleen op het gebied "soepel - streng" is het 

verschil groter dan 0.5 punt. Docenten EBMET ervaren minder streng 

op te treden dan zij verwacht hadden. Samengevat beschrijven docen

ten EBMET hun optreden als soepeler en afwachtender dan verwacht, 

democratisch zoals zij zich hadden voorgenomen, en minder zichzelf, 

maar ook minder zakelijk dan zij verwacht hadden. 

5.3 Gevoelens ten aanzien van het lesqeven 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke gevoelens de docenten hebben bij 

het vooruitkijken naar en terugkijken op de eerste periode van les

geven. De twee vragen luiden: 

Hoe zal, naar uw verwachting, uw gevoel ten aanzien van het les

geven zijn na de eerste vier maanden dat u lesgeeft? 

Hoe is uw gevoel ten aanzien van het lesgeven na de eerste vier 

maanden dat u lesgeeft? 

In schema 11 staan de aangeboden antwoordcategorieen en de gemiddelde 

scores. 
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1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
Ik ga met ALLEN - . ALLEN Ik ga met veel 
TEGENZIN ERV - ERV PLEZIER 
naar EB ..._..... EB naar 
school EBMET I EBMET school 

EBZON . ___,... EBZON 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

Ik voel me ALLEN .... ALLEN Ik voel me 
helemaal ERV . I . ERV ERG OP MIJN 
NU:T OP EB --- EB GEMAK 
mijn GEMAK EBMET .1 EBMET voor de klas 
voor de klas EBZON -· EBZON 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
Ik ervaar ALLEN ---· ALLEN Ik ervaar een 
helemaal ERV I. ERV GOEDE SFEER 
GEEN GOEDE EB --- . EB in mijn 
SFEER in EBMET - EBMET lessen 
mijn lessen EBZON . -- EBZON 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
Ik ben zeer ALLEN --- ALLEN Ik ben erg 
ONTEVREDEN ERV ·-- ERV TEVREDEN 

EB -- EB 
EBMET EBMET 
EBZON - EBZON 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
Ik heb to- ALLEN ·- Al.LEN Ik heb VEEL 
taal GEEN ERV - ERV VERTROUW'EN 
VERTROUW'EN EB - EB t.a.v. mijn 
t.a.v. mijn EBMET --· EBMET functioneren 
functioneren EBZON --- EBZON als leraar 
als leraar 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
Ik ben ALLEN Al.LEN Ik ben na het 
ERG MOE ERV - ERV lesgeven 
na het EB ... EB helemaal 
lesgeven EBMET EBMET NIET MOE 

EBZON --· EBZON 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

SCHEMA 11: Gevoelens ten aanzien van het lesgeven 
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Het materiaal geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen: 

- De gehele groep docenten (= ALLEN) toont op alle gevraagde aspecten 

een ontwikkeling in positieve zin. 

- Bij uitsplitsing tussen "ervaren beginners" en "echte beginners" 

wordt bij de aspecten "tegenzin - plezier" en "wel - geen vertrou

wen"een - overigens kleine - negatieve ontwikkeling zichtbaar bij de 

groep ervaren beginners. Op alle aspecten maakt de groep EB een 

positievere ontwikkeling door dan de groep ERV, behalve op het 

aspect "tevreden - ontevreden": ook wanneer de groep EB overal posi

tievere ervaringen heeft, zijn deze docenten toch nog minder tevre

den dan docenten ERV. 

- Binnen de groep EB hebben zij die meedoen aan de begeleiding (= 

EBMET) op alle gevraagde aspecten minder positieve verwachtingen dan 

docenten die niet meedoen (= EBZON). voor zover er sprake is van 

ontwikkeling tussen begin en einde van de begeleidingsperiode, is 

die positief bij EBMET en EBZON, maar bij EBZON vindt die ontwikke

ling steeds in een "positiever deel" van de schaal plaats. 

- De groep die deelneemt aan de begeleiding geeft op drie aspecten 

aan, positievere ervaringen te hebben dan verwacht. Toch zijn zij na 

afloop niet meer tevreden dan ze vooraf verwacht hadden. 

Sarnengevat kan gezegd worden dat de deelnemers aan de begeleiding zich 

bij hun in het vorige hoofdstuk beschreven situatie redelijk plezierig 

voelen, betrekkelijk op hun gemak, en een werksfeer ervaren die wat 

beter zou mogen zijn. Zij voelen zich noch echt tevreden, noch echt 

ontevreden. Zij hebben vertrouwen in de toekornst. 

5.4 De relatie docent - studenten 

Het functioneren van een docent is op vele manieren uit te splitsen in 

allerlei deelgebieden. Als onderwijsleerprocessen beschouwd worden als 

complexe interactieprocessen dan is de relatie docent-studenten een 

belangrijk deelgebied. Beginnende docenten ervaren dit aspect van hun 

functioneren vaak als de bron van (on)tevredenheid over hun werk. 

Daarorn wordt in de vragenlijst een aantal vragen over dit aspect ge

steld. Eerst een algemene vraag, en vervolgens een vraag over enkele 

concrete invullingen ervan. De algemene vraag luidt: 
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- Verwacht u in het algemeen tevreden te zijn over uw relatie met de 

studenten in de les tijdens de eerste vier maanden dat u lesgeeft? 

- Bent u in het algemeen tevreden over uw relatie met de studenten in 

de les tijdens de eerste vier maanden dat u lesgeeft? 

De gemiddelde scores staan in schema 12. 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
ALLEN ----- ALLEN 

ZERR ERV • I ERV ZEER 
ONTEVREDEN EB -- EB TEVREDEN 
(1) EBMET -· EBMET (5) 

EBZON - EBZON 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

SCHEMA 12: Relatie docent - studenten 

De scores vertonen de elders gesignaleerde tendens: de verwachting van 

EBZON is positief, die van EBMET minder. Beide groepen zijn na afloop 

tevredener dan hun verwachting was. EBZON weer wat meer dan EBMET. 

De vragen naar concrete invullingen van de docent - student relatie 

luiden: 

- Welke uitspraken zijn naar u verwacht, van toepassing op uw situatie 

tijdens de eerste vier maanden dat u lesgeeft? 

- Welke uitspraken zijn van toepassing op uw situatie tijdens de 

eerste vier maanden dat u lesgeeft? 

De uitspraken die in de vraag genoemd worden: 

1. de docent heeft persoonlijke gesprekken met de studenten, 

2. de docent heeft buiten de les contact met de studenten, 

3. de docent bespreekt in de les het verloop van de lessen met de 

studenten. 

De gemiddelde scores worden gegeven in schema 13. 
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1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
ALLEN AT.LEN 

GEEN ERV ... ERV WEL 
PERSOONLIJKR EB EB PERSOONLIJKE 
GESPREKKEN EBMET • EBMET GESPREKKEN 

EBZON EBZON 

I 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
ALLEN • 411 AI.LEN 

GEEN ERV ... ERV WEL 
CONTACT EB .... EB CONTACT 
BUI TEN EBMET .... EBMET SUTTEN 
DE LES EBZON •4 EBZON DE LES 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
GEEN ALLEN . ..,___ AL.LEN 
BESPREKING ERV ·- ERV WEL 
VAN VERLOOP EB . 4 EB BESPREKING 
VAN DE EBMET EB MET VAN VERLOOP 
LESSEN EBZON ... EBZON VAN DE LESSEN 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

SCHEMA 13: Aspecten van de relatie docent - studenten 

Bespreking van deze antwoorden: 

- Bij geen enkele andere vraag bestaan er zulke qrote neqatieve ver

schillen tussen verwachtingen en ervaringen van docenten. Zij hebben 

veel minder van dit soort contacten met hun studenten dan zij ver

wacht hadden. Toch zijn zij meer tevreden dan verwacht over hun 

relatie met de studenten (zie schema 12). Wellicht zijn er andere 

belangrijke aspecten in hun relatie met de studenten, die geleid 

hebben tot dat tevreden gevoel. Wel.licht hebben docenten zich ge

realiseerd dat hun verwachtingen niet realistisch waren, en zijn zij 

daarom binnen wat wel haalbaar blijkt te zijn, toch tevreden over 

hun relatie met de studenten. 

- De scores van ERV en EB geven aan dat beide groepen vrijwel gelijke 

verwachtingen hebben op de genoemde aspecten. De ervaringen van EB 

zijn echter veel negatiever. In tegenstelling hiermee, laat schema 

12 ook voor deze groep een kleine toename van de tevredenheid zien. 
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- De scores van wel en niet-deelnemers geven aan dat bij EBZON het 

negatieve verschil tussen verwachting en ervaring veel groter is dan 

bij EBMET. Ook hier blijkt dat niet-deelnemers hoger gestelde ver

wachtingen hebben, maar in tegenstelling tot de tendens bij andere 

antwoorden is hier geen sprake van positievere ervaringen bij deze 

groep. 

5.5 Problemen 

Als laatste ingang ter beschrijving van verschillen tussen wel en 

niet-deelnemers is gekozen voor de vraag op welke gebieden van het 

lesgeven docenten problemen verwachten en ervaren. Eerst worden de 

probleemgebieden geinventariseerd. In hoofdstuk 5.6 wordt nader in

gegaan op het "ordeprobleem". De inventariserende vraag luidt: 

- Op welke gebieden zullen, naar u verwacht, zich waarschijnlijk pro

blemen voordoen tijdens de eerste vier maanden dat u lesgeeft? 

- Op welke gebieden hebben zich problemen voorgedaan tijdens de eerste 

vier maanden dat u lesgeeft? 

Bij deze vraag worden 14 probleemgebieden aan de docenten voorgelegd. 

Een deel van deze lijst is ontstaan na een selectie van frequent ge

rapporteerde probleemgebieden in de internationale literatuur. 
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In de vraag worden als probleemgebieden genoemd: 

- het voorbereiden van de lessen, 

- het gebruik van werkvormen, 

- de relatie met studenten, 

- zaken binnen de vakinhoud, 

- bijblijven op het vakgebied, 

- het orde houden tijdens de les, 

- vakdidactische aspecten van het lesgeven, 

- de sfeer tijdens de les, 

- het beoordelen van studenten, 

- relatie met collega-docenten, 

- te weinig tijd om alles goed te doen, 

Aan deze 11 probleemgebieden zijn de volgende drie probleemgebieden 

toegevoegd, die elders zelden genoemd worden: 

- het verwachte gedrag als docent. 

Toelichting: Anderen in uw werkomgeving (schoolleiding, collega's, 

studenten) verwachten een bepaald gedrag van u. Denkt u dat u pro

blemen zult hebben/Hebt U problemen gehad met deze verwachting? 

- het zelf ideeen ontwikkelen over de eigen manier van lesgeven. 

- het omzetten van deze ideeen in een concrete manier van lesgeven. 

Toelichting: Deze twee problemen zijn opgenomen, omdat verondersteld 

wordt dat het voor beginnende studenten zinvol is bezig te zijn met 

deze aspecten tijdens de begeleidingsperiode. 

De scores van de groepen ERV en EB, en van de subgroepen EBMET en 

EBZON vertonen onderling weinig verschillen op de gebieden: relatie 

met studenten, zaken binnen de vakinhoud, de sfeer tijdens de lessen, 

vakdidactische aspecten van het lesgeven, het beoordelen van studen

ten, en relatie met collega-·docenten. Opvallend bij deze antwoorden is 

slechts: 

- bij "relatie met studenten" melden zowel EBMET en EBZON dat zij 

minder problemen ervaren dan verwacht. Dit lijkt in tegenstelling te 

staan met gegevens uit hoofdstuk 5.4 (zie schema 13); 

- alleen op het aspect "zaken binnen vakinhoud" melden EBMET en EBZON 

dat zij meer problemen ervaren dan verwacht. 

De scores op deze aspecten zijn, zonder verdere bespreking in schema 

14 aangegeven. 
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1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
veel ALLEN ---- . ALLEN geen 
problemen ERV ·-· ERV problemen 
bij EB ~ EB bij 
relatie met EBMET . -- EBMET relatie met 
studenten EBZON - EBZON studenten 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
veel ALLEN - . ALLEN geen 
problemen ERV ·--· ERV problemen 
met zaken EB -· EB met zaken 
bi.nnen EB MET --- EBMET binnen 
vakinhoud EBZON . --- EBZON vakinhoud 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
veel ALLEN . --· ALLEN geen 
problemen ERV . I . ERV problemen 
met sf eer EB -- EB met sfeer 
tijdens EBMET -- EB MET tijdens 
de lessen EBZON I EBZON de lessen 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
veel ALLEN . ..... ALLEN geen 
problemen ERV . --. ERV problemen 
met vakdi-- EB - EB met vakdidac-
dactische EBMET . --- EBMET tische aspec-
aspecten van EBZON EBZON ten van het 
het lesgeven lesgeven 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
veel ALLEN . - . ALLEN geen 
problemen ERV -· ERV problemen 
met het EB . -- . EB met het 
beoordelen RB MET . I EB MET beoordelen 
van EBZON -· EBZON van 
studenten studenten 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
veel pro- ALLEN - ALLEN geen pro-
blemen met ERV ----- ERV blemen met 
de relatie EB - EB de relatie 
met collega- EB MET • I EBMET met collega-
docent en EBZON - . EBZON docent en 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

SCHEMA 14: Probleemgebieden 
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De scores van de verschillende groepen op de vragen over andere pro

bleemgebieden vertonen wel verschillen. Deze gebieden worden hieronder 

achtereenvolgens kort besproken. 

Het voorbereiden van de lessen: 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
veel ALLEN -· ALLEN geen 
problemen ERV - ERV problemen bij 
bij voorbe- EB 1. EB voorbereiden 
reiden van EBMET ...,_ EBMET van de lessen 
de lessen EBZON --· EBZON 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

SCHEMA 15: Het voorbereiden van de lessen 

EBMET verwacht iets meer problemen dan EBZON, en ervaart meer proble

men dan verwacht, terwijl EBZON minder problemen ervaart dan verwacht. 

Het gebruik van werkvormen: 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
veel ALLEN -·. ALLEN geen 
problemen ERV ....___ ERV problemen 
bij gebruik EB -- EB bij gebruik 
van .EBMET ____.. EBMET van 
werkvormen EBZON •I EBZON werkvorrnen 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

SCHEMA 16: Het gebruik van werkvormen 
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De groep ERV heeft minder problemen dan verwacht met het gebruik van 

werkvormen, EB iets meer dan verwacht. Binnen EB, ervaart de groep 

EBMET meer problemen dan verwacht, terwijl bij EBZON geen verschil is 

tussen verwachting en ervaring. 

In het volgende probleemgebied wordt gevraagd in hoeverre docenten 

problemen hebben zich te gedragen volgens de verwachtingen van anderen 

(= schoolleiding, collega's, studenten). 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
veel proble- ALLEN ·-· ALLEN geen problemen 
men met het ERV ·- ERV met het "ver-
"verwachte EB - EB wachte gedrag" 
gedrag" van EBMET ·-- EBMET van de docent 
de docent EBZON I EBZON 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

SCHEMA 17: Het "verwachte gedrag" van een docent. 

Ook hier is het verschil duidelijk tussen ERV en EB, en met name daar

binnen de groep EBMET. Laatst genoemden ervaren ook op dit gebied meer 

problemen dan verwacht. 

Vervolgens worden de antwoorden op de vragen over het ontwikkelen van 

ideeen over een eigen stijl van lesgeven, en het omzetten van die 

ideeen in een concrete manier van lesgeven besproken. 
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1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
veel proble- ALLEN . --- Al.LEN geen problemen 
blemen met ERV ---· ERV met het zelf 
het zelf EB ...__ EB ideeen ontwik-
ideeen ont- EB MET . .... EBMET kelen over de 
wikkelen EBZON - . F.BZON eigen manier 
over de van lesgeven 
eigen manier 
van lesgeven 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
veel proble- ALLEN ---- . ALLEN geen problemen 
men met het ERV __..... ERV met het omzet-
omzetten van EB ·-· EB ten van deze 
deze ideeen EBMET - EBMET ideeen in een 
in een con- EBZON EBZON concrete 
crete manier nier van 
van lesgeven geven 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

SCHEMA 18: ontwikkelen van eigen ideeen 

De scores in het bovenste schema laten zien dat de groep ERV minder 

problemen ervaart dan verwacht, en EB meer dan verwacht. EBMET ver

wacht minder, maar ervaart meer problemen dan EBZON. Enkele docenten 

die deelgenomen hebben aan de begeleiding hebben als commentaar bij de 

beantwoording van deze vraag bijgeschreven dat zij juist in de be

geleiding het belang van het ontwikkelen van eigen ideeen zijn gaan 

zien, en het daarom als een groter probleem zijn gaan ervaren dan ver

wacht. 

Uit het tweede schema blijkt dat, de groep EB, en vooral de deelgroep 

EBMET wel wat problemen verwacht, maar minder problemen ervaart bij 

het omzetten van eigen ideeen in een concrete manier van lesgeven. 

Het probleemgebied "bijblijven op het vakgebied" is wel in de vragen

lijst opgenomen, maar is geen onderwerp waar de begeleiding zich mee 

bezig houdt. 

ma-
les-
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l 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
veel ALLEN I• ALLEN geen 
problemen ERV - ERV problemen 
met bij- EB . -- EB met bij-
blijven op EBMET - EBMET blijven 
het vak- EBZON - EBZON op het 
gebied vakgebied 

l 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

SCHEMA 19: Bijblijven op het vakgebied 

Bijblijven op het vakgebied blijkt voor ERV een groter probleem te 

zijn dan verwacht, voor EB een kleiner probleem·dan verwacht. ook bij 

vergelijking tussen scores van EBMET en EBZON blijkt dat EBMET nu eens 

niet meer problemen verwacht of ervaart dan EBZON. 

Als laatste probleemgebied wordt "gebrek aan tijd" g~noemd. 

l 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
veel ALLEN . ~ ALLEN geen problemen 
problemen ERV ERV met "te weinig 
met "te wei- EB . ......,._ EB tijd om alles 
nig tijd om EBMET - EB MET goed te doen" 
alles goed EBZON -- EBZON 
te doen" 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

SCHEMA 20: Gebrek aan tijd 
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Het probleem "te weinig tijd" blijkt meer voor EB dan voor ERV te gel

den. Het is opvallend dat EBZON het als een groter probleem ervaart 

dan EBMET. Inuners, EBMET ervaart op de meeste gebieden meer problemen 

dan EBZON. Men zou dus verwachten dat EBMET ook meer tijd besteedt aan 

allerlei zaken, en dus eerder gebrek aan tijd zou ervaren dan RBZON. 

Een mogelijke verklaring is dat een grote tijdsinvestering wellicht 

eerder als een probleem ervaren wordt door EBZON dan door EBMET. 

Hoofdstuk 5.5 samenvattend, kan over de verschillen tussen wel en 

niet-deelnemers gezegd worden: 

- dat EBMET meer problemen verwacht en ervaart dan EBZON bij 

- het voorbereiden van lessen, 

- het gebruik van werkvormen, 

- het verwachte gedrag van een docent. 

- dat EBMET minder problemen verwacht, maar meer problemen ervaart dan 

EBZON bij het zelf ideeen ontwikkelen over de eigen manier van les

geven, 

- dat er geen verschil bestaat voor wat betreft het probleemgebied 

"bijblijven op het vakgebied", 

- dat EBMET minder problemen ervaart dan EBZON op het punt "te weinig 

tijd om alles goed te doen". 

Tot slot van dit hoofdstuk 5.5 worden de veertien genoemde probleem

gebieden in volgorde van belangrijkheid gezet: van meer naar minder 

als probleem ervaren. Aan iedere probleem is een volgnununer toegekend: 

nununer 1. voor het aspect dat het meest als probleem ervaren werd, 

nununer 14. voor het aspect dat het minst als probleem ervaren werd. 

Problemen die even zwaar ervaren werden kregen het gemiddelde van de 

betreffende volgnununers. In onderstaande tabel zijn de verschillende 

volgordes van resp. de groep/deelgroepen ALLEN, ERV, EB, EBMET en 

EBZON aangegeven, met daarbij gemiddelde scores per groep/deelgroep. 
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Nr Probleem ALLEN ERV EB EBMET EBZON 

1 Te weinig tijd 
om alles goed 
te doen 1 (3.0 ) 5 (3.6 ) 1 (2.4 ) 1.5 (2.5 ) 1 (2.25) 

2 Omzetten van 
ideeen in 
concrete ma-
nier van 
lesgeven 3 (3.2 2.5 (3.5 3 (2.9 4 (2.75) 3 (3.0 ) 

3 Gebruik van 
werkvormen 3 (3.2 2.5 (3.5 5.5 (3.0 4 (2.75) 7 (3.25) 

4 Voorbereiden 
van lessen 3 (3.2 2.5 (3.5 3 (2.9 1.5 (2.5 ) 7 (3.25) 

5 Bijblijven 
op vak-
gebied 5.5 (3.4 ) 2.5 (3.5 ) 8.5 (3.25) 9 (3.25) 7 (3.25) 

6 Ideeen ont-
wikkelen 
over eigen 
manier van 
lesgeven 5.5 (3.4 ) 9.5 (3.9 ) 3 (2.9 ) 4 (2.75) 3 (3.0 ) 

7 Vakdidac-
tische 
aspecten van 
het lesgeven 7.5 (3.45) 9.5 (3.9 ) 5.5 (3.0 6.5 (3.0 3 (3.0 ) 

8 Zaken binnen 
de vakinhoud 7.5 (3.45) 6.5 (3.75) 7 (3.1 6.5 (3.0 ) 7 (3.25) 

9 Beoordelen 
van studenten 9 (3.6 ) 9.5 (3.9 ) 8.5 (3.25) 9 (3.25) 7 (3.25) 

10 Sfeer tijdens 
de lessen 10 (3.65) 6.5 (3.75) 11 (3.5 11.5 (3.5 11 (3.5 ) 

11 Relatie met 
studenten 11.5 (3.75) 9.5 (3.9 ) 12.5 (3.6 ) 11.5 (3.5 13 (3.75) 

12 Het verwachte 
gedrag als 
docent 11.5 (3.75) 12.5 (4.1 ) 10 (3.4 ) 9 (3.25) 11 (3.5 

13 orde houden 
tijdens de 
les 13 (3.9 12.5 (4.1 ) 12.5 (3.6 13.5 (3.75) 11 (3.5 ) 

14 Relatie met 
collega-
docent en 14 (4.4 ) 14 (4.75) 14 (4.0 ) 13.5 (3.75) 14 (4.25) 

TABEL 1: Ervaren problemen in volgorde van belangrijkheid 
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Door alle nieuwbenoemde docenten wordt "gebrek aan tijd" als eerste 

probleem ervaren. Als ex aequo tweede probleem wordt ervaren "het om

zetten van eigen ideeen in concrete manieren van lesgeven". Dit gebied 

wordt in andere onderzoeken naar problemen van beginnende leraren 

zelden genoemd, maar scoort hier zeer hoog. 

Het aspect "orde houden tijdens de les" wordt niet als een probleem 

ervaren. Vele andere onderzoeken onder onderwijzers en leraren werk

zaam binnen het voortgezet onderwijs geven aan dat daar "orde" vrijwel 

steeds als zwaarste probleem ervaren wordt. Door HBO-docenten wordt 

dit aspect veel minder als probleem ervaren. 

In hoofdstuk 5.6 worden meer vragen over dit aspect besproken. 

Bij het vergelijken van gegevens van bijvoorbeeld de groepen ERV en EB 

is het noodzakelijk te bedenken dat de getallen in de tabel volgordes 

aangeven. Een kleiner getal bij EB betekent dus niet zonder meer dat 

EB een aspect als een zwaarder probleem ervaart dan ERV. 

Zo is al eerder aangegeven (zie schema 16) dat EB het gebruik van 

werkvormen als een groter probleem ervaart dan ERV. Bovenstaande tabel 

1 geeft aan dat voor EB dit aspect pas op de vijfde plaats komt, ter

wijl voor ERV dit aspect op een gedeelde tweede plaats staat. 

Op deze manier de volgordes van EBMET en EBZON vergelijkend is het op

vallend dat ten opzichte van veel problemen geen grote verschillen in 

volgordenummers aanwezig zijn. Grote verschillen (dat wil zeggen meer 

dan 2 plaatsen) zijn allereerst te zien bij de problemen "het gebrui

ken van werkvormen" en "het voorbereiden van de lessen". Deze proble

men staan bij EBMET hoqer in de volgorde dan bij EBZON. 

Een verschil van meer dan 2 punten is ook te zien bij "vakdidactische 

aspecten van het lesgeven" en "orde houden tijdens de les". Deze twee 

problemen staan bij EBMET lager in de volgorde, dan bij EBZON. 

5.6 Het ordeprobleem 

In eerder beschreven begeleidingssituaties (zie: Van Brunschot, 1982) 

werd het ordeprobleem steeds als een zeer belangrijk begeleidings

gebied ervaren door de beginnende docenten. Daarom werd in de vragen

lijst speciaal gevraagd naar verwachtingen en ervaringen ten aanzien 

van problemen op het gebied van de orde. Tot de serie inventariserende 
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vragen uit hoofdstuk 5.5 behoort ook een vraag over het orde-houden. 

De scores van de verschillende groepen staan in schema 21. 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
veel pro- ALLEN ·-· ALLEN geen problemen 
blemen met ERV . - ERV met het orde 
het orde EB - . EB houden tijdens 
houden EB MET --· EB MET de lessen 
tijdens de EBZON r. EBZON 
lessen 

l 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

SCHEMA 21: Het probleemgebied "orde-houden" 

Men ervaart in het algemeen minder problemen dan verwacht. Dit geldt 

ook voor EBMET. Bij EBZON is er geen verschil tussen verwachting en 

ervaring. Vastgesteld kan worden dat het orde-houden geen groot pro

bleem vormt voor deze groep beginnende docenten op het HBO. 

Om dit aspect verder in kaart te brengen werd een vraag gesteld waar

bij vier peiltijdsstippen genoemd worden om een eventuele ontwikkeling 

van het "ordeprobleem" in de tijd vast te kunnen leggen. De vraag 

hiervoor luidt als volgt: 

- veel beginnende docenten hebben problemen met het orde houden. onder 

ordeproblemen wordt hier - in een brede zin van het woord -

verstaan: "een situatie waarin de studenten zich op een voor u on

bevredigende manier gedragen". 

- In welke mate verwacht u dat het handhaven van de orde een pro

bleem is in uw lessen? 

-In welke mate is het handhaven van de orde een probleem (geweest) 

in uw lessen? 

A.ls tijdstippen werden in de vraag genoemd: 

- bij het begin van het cursusjaar. 

- na twee weken, 

- na een maand, 

- na vier maanden. 

De scores worden gegeven in schema 22. 
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l 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
veel pro- ALLEN . --- ALLEN geen problemen 
blemen bij ERV ERV bij het begin 
het begin EB - EB van het 
van het EBMET ·- EBMET cursusjaar 
cursusjaar EBZON 1• EBZON 

l 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
veel ALLEN ·-· ALLEN geen problemen 
problemen ERV . ~ ERV na twee weken 
na twee EB I. EB 
we ken EBMET - EBMET 

EBZON -- EBZON 
l 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

veel Al.LEN ·-· Al.LEN geen problemen 
problemen ERV . -- ERV na 
na EB - . EB een maand 
een maand EBMET -· EB MET 

EBZON 1. EBZON 
l 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

veel ALLEN - . ALLEN geen 
problemen ERV . ~ ERV problemen 
na EB --· EB na 
vier EBMET ...... EBMET vier maanden 
maanden EBZON - EBZON 

l 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

Schema 22: Vier peiltijdstippen voor het ordeprobleem. 

ook uit deze scores blijkt dat er niet gesproken kan worden van een 

groot ordeprobleem. Het is wel overeenkomstig met de situatie op het 

voortgezet onderwijs dat in de eerste weken minder problemen ervaren 

worden dan verwacht, en daarna iets meer problemen ervaren worden dan 

verwacht. Deze ontwikkeling is zeer duidelijk te zien in de scores van 

de groep EB. 

Bij vergelijking tussen EBMET en EBZON blijkt dat op drie van de vier 

peiltijdstippen EBZON meer problemen verwacht en ervaart dan EBMET, 

dit in tegenstelling tot de tendens op andere gebieden. Het is aanlok

kelijk hier te veronderstellen dat de relatief grote hoeveelheid aan

dacht voor dit aspect tijdens de begeleiding tot gevolg heeft gehad 

dat deelnemers aan de begeleiding minder problemen ervaren dan docen

ten die niet deelnemen aan de begeleiding. 
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Vervolgens wordt gevraagd naar de manier van reageren op eventuele 

ordeproblemen. De vraag werd als volgt gesteld: 

- Hoe verwacht u te reageren op ordeproblemen? 

-- Hoe hebt u gereageerd op ordeproblemen? 

tijdig 1 2 3 4 5 te laat 

bes list 1 2 3 4 5 onzeker 

consequent 1 2 3 4 5 inconsequent 

hard 1 2 3 4 5 soepel 

De scores op deze vier schalen staan in schema 23. 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
reactie: ALLEN --- ALLEN reactie: 
tijdig ERV __..,.. ERV te laat 

EB ... EB 
EBMET -- . EBME'l' 
EBZON ... EBZON 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
reactie: AI.LEN . I ALLEN reactie: 
bes list ERV _... ERV onzeker 

EB -- EB 
EBME'l' EB MET 
EBZON .,._____ EBZON 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
reactie: ALLEN .I ALLEN reactie: 
consequent ERV ·-- ERV inconsequent 

EB ---- EB 
EBMET -- EBME'f 
EBZON _..._.. EBZON 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
reactie: ALLEN I. ALLEN reactie: 
hard ERV -- ERV soepel 

EB ..... EB 
EBME'r ---- EBME'l' 
EBZON . ----- EBZON 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

SCHEMA 23: Reactie op ordeproblemen 
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Het is opvallend dat de scores van de totale groep bij drie van de vier 

reactle-schalen aangeven dat er geen verschil is tussen verwachting en erva

ring in de antwoorden van ALLEN. 

Bij vergelijking van de antwoorden van ERV en EB blijkt dat bij drie van de 

vier reactieschalen de ervaringen van deze twee groepen elkaars tegengestelde 

zijn. De ervaren beginners zijn onzekerder, consequenter en soepeler dan ver

wacht, de echte beginners zijn beslister, inconsequenter en harder dan ver

wacht. 

Vergelijking van de antwoorden van EBMET en EBZON laat zien dat verschillen 

tussen hun verwachtingen groter zijn dan de verschillen tussen hun ervaringen: 

de twee groepen scoren op de vragen achteraf op vrijwel hetzelfde punt in de 

schaal. 

De verschillen tussen verwachting en ervaring zijn bij EBZON groter dan bij 

EBMET. EBZON reageert minder tijdig, beslister, inconsequenter en harder dan 

verwacht. 

5.7 Het functioneren als docent 

Als samenvatting en afronding van dit hoofdstuk worden hier tenslotte de ant

woorden besproken op de algemene vragen: 

Hoe verwacht u in de beginperiode (± eerste vier maanden) als docent te func

tioneren? 

Hoe heeft u in de beginperiode (± eerste vier maanden) als docent gefunctio

neerd? 

De antwoorden staan in schema 24. 

1 1.5 7. 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
ALl~EN . ___. ALLEN 

slecht ERV ·-· Al.LEN goed 
functio- EB ... EB functioneren 
neren EBMET -- EB MET 

EBZON -- EBZON 
1 1.5 7. 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

SCHEMA 24: Het functioneren als docent 
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Docenten ERV hebben een hogere verwachting en een positievere ervaring 

ten aanzien van hun functioneren dan docenten EB. 

Binnen de groep EB, heeft EBMET een lagere verwachting dan EBZON, en 

geeft na de begeleidingsperiode aan het eigen functioneren als minder 

goed te ervaren dan verwacht, terwijl EBZON het functioneren als beter 

ervaart dan verwacht. 

Deze antwoorden vormen een bevestiging van de tendens die in veel ant

woorden zichtbaar is geworden: docenten die kiezen voor begeleiding, 

hebben een negatievere verwachting ten aanzien van allerlei aspecten 

van hun functioneren dan docenten die ervoor kiezen niet begeleid te 

worden. Vervolgens blijkt dat EBZON veel van deze aspecten ook als 

~inde~ problematisch ervaart dan verwacht werd, terwijl EBMET ze als 

meer problematisch ervaart dan verwacht werd. 

De gegevens uit de vragenlijst die in dit hoofdstuk behandeld zijn, 

brengen ·· samengevat - de volgende verschillen aan het licht : In ver

gelijking met beginnende docenten die niet aan de begeleiding deel

nemen, heeft de groep beginnende docenten die wel deelneemt, de vol

gende kenmerken: 

a) zij verwachten dat zij strenger, meer een rol spelend, zakelijker 

en beslister zullen optreden. Zij beleven hun optreden als even 

streng, nog meer rolspelend, iets minder zakelijk en even beslist; 

b) zij verwachten en ervaren negatievere gevoelens over hun lesgeven; 

c) zij hebben een negatievere verwachting en ervaring ten aanzien van 

hun relatie met studenten; 

d) zij verwachten en ervaren bij een meerderheid van de besproken 

deelgebieden van functioneren meer problemen; 

e) zij verwachten en ervaren minder problemen op het gebied van het 

orde houden. 
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HOOFDSTUK 6 VERSCHILLEN TUSSEN WEL- EN NIET-DERLNEMERS - II 

In het vorige hoofdstuk werden enige verschillen ten aanzien van het 

functioneren als docent geformuleerd tussen beginnende docenten die 

wel en niet deelnamen aan de begeleiding. In dit hoofdstuk wordt in

gegaan op verschillen tussen genoemde groepen. maar nu ten aanzien van 

hun ideeen over begeleiding. Aan de orde komen de volgende aspecten 

van begeleiding: 

- de behoefte aan begeleiding (hoofdstuk 6.1); 

- de wenselijkheid van bepaalde inhouden van de begeleiding (hoofdstuk 

6.2); 

- de gesprekken met anderen (hoofdstuk 6.3); 

- de persoon die begeleidt (hoofstuk 6.4). 

Andere aspecten van begeleiding, met name de wijze van begeleiden en 

de organisatie. werden in hoofdstuk 4 beschreven. 

6.1 De behoefte aan begeleidinq 

In de vragenlijsten aan het begin en het einde van de begeleidings

periode zijn ook de vragen gesteld: 

- Heeft u er behoefte aan begeleid te worden? 

- Heeft u er behoefte aan gehad begeleid te worden? 

De scores staan in schema 25. 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
geen ALLEN ..... ALLEN grote 
behoefte ERV - ERV behoef te 
aan EB ...__. EB aan 
begeleiding EBMET -- EBMET begeleiding 

EBZON ---- EBZON 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

SCHEMA 25: De behoefte aan begeleiding 



Het is niet verbazingwekkend te zien dat de behoefte aan begeleiding 

bij de groep ERV kleiner is dan bij de groep EB. Binnen EB is de be

hoefte aan begeleiding groter bij EBMET dan bij EBZON. Ook dit ver

schil lijkt voor de hand te liggen, maar blijkt slechts door een lid 

van de groep EBZON veroorzaakt te worden. De gemiddelde score van 

EBMET (4.25) ontstaat uit de scores 4, 4, 5, 4. De gemiddelde score 

van EBZON ontstaat uit de scores 5, 1, 4, 4. Bij drie van de vier 

EBZON-docenten is de behoefte aan begeleiding dus even groot als bij 

de EBMET-docenten. Elders wordt aangegeven dat vooral tijdgebrek maakt 

dat deze docenten toch niet aan de begeleiding deelnemen. 

EBMET ervaart achteraf dat de behoefte aan begeleiding nog groter is 

geweest dan verwacht, EBZON ervaart dat de behoefte kleiner is geweest 

dan verwacht werd. 

6.2 Wenselijkheid van bepaalde inhouden. 

Voor en na de begeleidingsperiode werd de vraag gesteld: 

In hoeverre vindt u een georganiseerde vorm van begeleiding tijdens de 

beginperiode wenselijk voor wat betreft de hierna genoemde gebieden? 

In de vraag werden de volgende gebieden genoemd: 

- beheersing van de leerstof, 

- vakdidactiek, 

- ordeproblematiek, 

- omgaan met studenten, 

- ontwikkeling van een eigen lesstijl, 

-- tempo van lesgeven, 

- toetsen opstellen. 

De scores staan in schema 26. 
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1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
niet wense- ALLEN .__.,... ALLEN zeer wense-
lijke in- ERV - . ERV lijke inhoud: 
houd: be- EB . -- EB beheersing van 
heersing EBMET . - EBMET de leerstof 
van de EBZON ....._... EBZON 
leerstof 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
niet wense- ALLEN -· ALLEN zeer wense-
lijke ERV . .,.._,. ERV lijke inhoud: 
inhoud: EB - EB vakdidactiek 
vakdidac- EBMET ..... EBMET 
tiek EBZON EBZON 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
niet ALLEN --· ALLEN zeer 
wenselijke ERV . ..,._. ERV wenselijke 
inhoud: EB -- EB inhoud: 
or de-- EBMET -· EBMET or de-
problematiek EBZON l EBZON problematiek 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
niet ALLEN --- ALLEN zeer 
wenselijke ERV - ERV wenselijke 
inhoud: EB ----· EB inhoud: 
omgaan met EBMET • I . EBMET omgaan met 
studenten EBZON ...,._.__ EBZON studenten 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
niet wense- ALLEN -- . ALLEN zeer wense-
lijke in- ERV ·- ERV lijke inhoud: 
houd: ont- EB ----· EB ontwikkeling 
wikkeling EB MET . - EBMET van eigen 
van eigen EBZON EBZON lesstijl 
lesstijl 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
niet wense- ALLEN ..__ . ALLEN zeer wense-
lijke ERV -- ERV lijke inhoud: 
inhoud: EB . ---- EB tempo van 
tempo van EBMET ·- EBMET lesgeven 
lesgeven EBZON .... EBZON 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
niet wense- ALLEN . --· ALLEN zeer wense-
lijke ERV --- ERV lijke inhoud: 
inhoud: EB ·--- EB toetsen 
toetsen EBMET ... EBMET opstellen 
opstellen EBZON L EBZON 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

SCHEMA 26: wenselijkheid van begeleidingsinhouden 
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De gegevens van dit schema komen overeen met de conclusie uit het 

vorige schema: alle begeleidingsinhouden worden door de groep EB als 

wenselijker verwacht en ervaren dan door de groep ERV. Het verschil is 

het grootst op de inhoud "vakdidactiek". De begeleidingsinhoud "orde

problematiek" is voor de deelgroep EBMET wenselijker dan verwacht. 

Welke relatie bestaat met het gegeven uit hoofdstuk 5.6, dat het orde

houden tijdens de les een minder groot probleem voor EBMET bleek te 

zijn dan verwacht, is onduidelijk. 

De begeleidingsinhoud "omgaan met studenten" wordt door EBMET als ge

wenst verwacht en ervaren. Dit komt overeen met het gegeven in hoofd

stuk 5.4 dat men een aantal concrete invullingen van het omgaan met 

studenten veel minder ervaren had dan verwacht. 

"Het ontwikkelen van een eigen lesstijl" wordt door de groep EBMET als 

een zeer wenselijke begeleidingsinhoud verwacht en ervaren. De groep 

EBZON verwacht dat niet, maar ervaart dit punt in de eerste vier 

maanden wel degelijk als een wenselijke inhoud.Deze gegevens kornen 

overeen met de informatie uit hoofdstuk 5.5 dat het "ideeen ontwikke

len over een eigen maniervan lesgeven" veel meer problemen oplevert 

dan de beginnende docenten hadden verwacht. 

Van de twee in het schema als laatste genoernde inhouden, is "het op

stellen van toetsen" als een zeer wenselijke inhoud van begeleiding 

ervaren. Dit bevestigt de elders in dit verslag gesignaleerde noodzaak 

om naast een begeleiding die op algemeen onderwijskundig aspecten van 

het lesgeven gericht is, ook een meer vakdidactische en vakinhoudelijk 

gerichte begeleiding voor beginnende docenten te organiseren. OOk de 

gegevens die in hoofdstuk 6.4 besproken worden, wijzen in deze rich

ting. 

6.3 9esprekken met anderen 

Naast gesprekken binnen het kader van de in dit verslag beschreven be

ge leiding, bespreken beginnende docenten hun functioneren ook met 

anderen. In sommige studierichtingen vervullen enkele ervaren docenten 

de rol van mentor van een beginnende docent. Via de volgende vraag 

wordt geinventariseerd hoeveel gesprekken beginnende docenten verwach

ten te hebben, en gehad hebben over hun lesgeven. 
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De vragen luiden: 

- Hoe vaak verwacht u in de eerste vier maanden met onderstaande per

sonen uw eigen lesgeven te bespreken? 

- Hoe vaak heef t u in de eerste vier maanden met onderstaande personen 

uw eigen lesgeven besproken? 

Als categorieen worden in de vraag genoemd: 

- lid van de direktie, 

- een ervaren docent, 

- een docent die ook pas begonnen is, 

- een mede-docent die daarvoor speciaal is aangesteld. 

De scores staan in schema 27. 

l 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 
nooit les- ALLEN . ---bespreking ERV -· met EB ... 
directie EB MET ·---EBZON • I 

l 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 
nooit les- ALLEN ·-bespreking ERV -- . 
met ervaren EB ·-docent en EBMET ·--EBZON 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 
nooit les- ALLEN ... 
bespreking ERV 
met EB .... 
collega- EBMET 
beginner EBZON . ..,.__ 

l 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 
nooit les- ALLEN 
bespreking ERV 
met daarvoor EB . ..,._ . 
aangestelde EBMET 
docent EBZON --- . l 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 

SCHEMA 27: Lesbesprekingen met anderen 

5 
ALLEN vaak 
ERV lesbespreking 
EB met 
EBMET directie 
EBZON 

5 
ALLEN vaak 
ERV lesbespreking 
EB met ervaren 
EB MET docent en 
EBZON 

5 
ALLEN vaak les-
ERV bespreking 
EB met 
EBMET collega-
EBZON beginner 

5 
ALLEN vaak 
ERV lesbespreking 
EB met daarvoor 
EBMET aangestelde 
EBZON docent 

5 
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Beginnende docenten hebben vrijwel geen lesbesprekingen met leden van 

directie van sectoren en studierichtingen. Zij verwachten wel gesprek

ken met andere genoemde groepen.Vrijwel steeds vinden er (veel) minder 

gesprekken plaats dan de beginnende docenten verwacht hadden. 

Alleen in het laatste schema is een duidelijk verschil aanwijsbaar 

tussen EBMET en EBZON. De onderste pijl naar rechts geeft aan dat be

ginnende docenten die niet aan de begeleiding deelnemen, binnen de 

eigen studierichting/vaksectie meer door een daarvoor aangegeven col

lega geholpen worden dan docenten die wel aan de begeleiding deelnemen. 

6.4 De persoon die begeleidt 

Tenslotte wordt aan de docenten gevraagd door iemand in wat voor soort 

functie zij begeleid willen worden. De vragen luiden: 

- Door iemand in wat voor functie zou u het liefst begeleid willen 

worden? 

- Voor zover u er behoefte aan heeft begeleid te worden, door iemand 

in wat voor soort functie zou u dan het liefst begeleid willen wor-

den? 

In de vraag worden als mogelijke begeleiders genoemd: 

- lid van de directie, 

- een ervaren docent uit uw eigen vak, 

- een ervaren docent uit een ander vak. 

- een ander iemand binnen het instituut, te weten: .....•....• , 

- iemand van buiten het instituut, te weten: ........... . 

De scores die de bovenste drie categorieen betreffen,staan in schema 

28 op de volgende bladzijde. 
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1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
niet graag ALLEN -~· ALLEN graag 
begeleid ERV . - ERV begeleid 
door EB • I EB door 
directielid EBMET EB MET directielid 

EBZON •I EBZON 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

niet graag ALLEN . ------ . AI.LEN graag begeleid 
begeleid ERV ·-· ERV door ervaren 
door ervaren EB ---- . EB docent uit 
docent uit EBMET - EBMET eigen vak 
eigen vak EBZON I EBZON 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
niet graag ALLEN ·-- . ALLEN graag begeleid 
begeleid ERV ·--· ERV door ervaren 
door ervaren EB .. EB docent uit 
docent uit EBMET . --- EBMET ander vak 
ander vak EBZON EBZON 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

SCHEMA 28: Door wie wilt u begeleid worden? 

Het is duidelijk dat directieleden niet gezien worden als mogelijke 

begeleiders. Het bevestigt de voorkeur van beginnende docenten voor 

een scheiding tussen begeleiding en beoordeling. 

OOk voor de "ervaren docent uit een ander vak" als begeleider (zie 

laatste schema) neemt de voorkeur af. vooral de groep EBZON voelt daar 

na de begeleidingsperiode veel minder voor dan aan het begin van het 

cursusjaar. 

Er bestaat een algemene voorkeur voor een "ervaren docent uit het 

eigen vak" als begeleider. Die voorkeur is bij EBZON constant geble

ven, en bij EBMET duidelijk toegenomen. 

In de vraag worden ook nog twee open categorieen genoemd, namelijk: 

- "een ander iemand binnen het instituut, te weten •...•••.... ,", en 

- "een ander iemand buiten het instituut, te weten 

De scores (van alleen de groep EBMET) staan in schema 29. 
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1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
niet graag AT.LEN ALLEN graag begeleid 
begeleid ERV ERV door iemand 
door iemand EB EB anders binnen 
anders EBMET --· EBMET het instituut 
binnen het EBZON EBZON 
instituut 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
niet graag ALLEN ALLEN graag begeleid 
begeleid ERV ERV door iemand 
door iemand EB EB buiten het 
anders bui- EBMET EBMET instituut 
ten het EBZON EBZON 
instituut 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

SCHEMA 29: Andere begeleiders 

Hoewel de vraag niet speciaal daarop gericht was, worden de interne 

begeleider en de externe begeleider door EBMET hier met name genoemd. 

De antwoorden laten een waardering zien voor de beide begeleiders in 

het project, die sterk is toegenomen, vergeleken met de verwachting. 

De antwoorden in deze laatste paragraaf leiden tot de conclusie dat de 

groep beginnende docenten begeleid wil worden zowel door een collega 

uit het eigen vak, ten behoeve van de vakdidactische kant van zijn 

functioneren, als door begeleiders zoals die in dit project gefunctio

neerd hebben: niet vanuit het betreffende vak, maar meer gericht op 

algemeen onderwijskundige aspecten van het lesgeven, niet vanuit de 

kring van directe collega's maar door personen op lets meer afstand. 
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HOOFDSTUK 7 SAMENVATTING EN ANALYSE VAN DE GEGEVENS 

In hoofdstuk 2 werden twee onderzoeksvragen geformuleerd: 

- welke verschillen en overeenkomsten zijn aanwijsbaar bij vergelij

king van de begeleiding op het VO en het HBO? 

- welke verschillen en overeenkomsten zijn aanwijsbaar bij vergelijkng 

van gegevens van docenten die wel en niet deelnemen aan de begelei

ding op het HBO? 

Via de eerste vraag zijn relaties onderzocht tussen kenmerken van de 

werksituaties (= de scholen) van beginnende docenten en het soort pro

blemen dat zij ervaren. Via de tweede vraag zijn de relaties onder

zocht tussen kenmerken van individuele docenten (wel/niet deelnemers) 

en het soort problemen dat zij ervaren. 

Het belang van deze onderzoeksvragen werd nog eens bevestigd door een 

passage in een artikel van Veenman (1984) dat verscheen in de tijd dat 

dit onderzoek liep. In dit artikel, waarin studies naar problemen van 

beginnende docenten met elkaar worden vergeleken constateert de 

schrijver: "However, comprehensive studies that try to interrelate 

characteristics of training, beginning teachers and schoolsettings are 

needed". En hij citeert vervolgens McDonald en Elias: "One of the most 

glaring omissions is the absence of studies which relate differences 

in the characteristics of the beginning teachers to their receptivity 

to certain forms of training and to the kind of problems they have. 

Another glaring deficiency is the failure to relate the 

characteristics of the setting in which the teacher begins to teach or 

learns to teach to the kind of problems they have or do not have 

(McDonald en Elias, 1983, p. 4). 

Via analyse en interpretatie van de gevonden antwoorden op de twee 

onderzoeksvragen wordt in dit laatste hoofdstuk geprobeerd enig in

zicht te krijgen in de twee in het citaat genoemde verbanden. Kerst 

worden problemen vergeleken van beginnende docenten in het VO en het 

HBO (hoofdstuk 7.1). Vervolgens worden verschillen in begeleiding be

discussieerd (hoofdstuk 7.2). Tenslotte wordt besproken wat de ver

gelijking van problemen van wel- en niet-deelnemers aangeeft over "the 

differences in the characteristics of the beginning teachers" (hoofd

stuk 7.3). 
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7.1 Ervaren problemen op scholen voor VO en HBO 

Kan er een relatie gelegd worden tussen kenmerken van scholen waar be

ginnende leraren werken en het soort problemen dat zij wel of niet er

varen? Om bij deze vergelijking over meer gegevens te kunnen beschik

ken dan alleen de ervaren problemen van docenten in fase 2 en fase 3, 

is gebruik gemaakt van het reeds genoemde artikel van veenman (1984). 

In dit artikel worden de gegevens samengevat van 83 studies die be

trekking hebben op problemen van beginnende docenten in het lager en 

voortgezet onderwijs. In fase 3 zijn problemen geinventariseerd van 

beginnende docenten in het hoger beroepsonderwijs. Deze twee groepen 

gegevens worden in deze paragraaf met elkaar vergeleken. 

Vooraf moet er ten eerste op gewezen worden dat de onderverdeling in 

soorten problemen in de twee studies niet gelijk is. Ook worden be

namingen gebruikt die elkaar niet altijd volledig overlappen. Er kan 

dus geen preciese vergelijking plaatsvinden. Alleen die problemen die 

ongeveer hetzelfde gebied bestrijken, worden hier met elkaar vergele

ken. Dat zijn er tien. De lijst in veenman's artikel bestaat uit 24 

probleemgebieden. Alle probleemgebieden die hoog op diens rangorde

lijst staan, behoren tot de tien vergelijkbare problemen, met uit

zondering van "relations with parents" en "insufficient materials and 

supplies". In het voorliggende verslag zijn over 14 probleemgebieden 

gegevens verzameld. De volgende tien probleemgebieden zijn ongeveer op 

dezelfde manier ingedeeld en benoemd: 
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Classroom discipline 
Motivating students/ 
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Dealing with individual differences 
Assessing students work 
Organisation of classwork 
Heavy teaching load 

Relation with collegues 

Planning of lessons 
Effective use of different 
teaching methods 
Knowledge of subject matter 

Effective use of textebooks and 
curriculum guides 

SCHEMA 30: vergeleken probleemgebieden 

Van Brunschot 

Orde houden tijdens de les 
Relatie met studenten 

Beoordelen van studenten 
Sfeer tijdens de les 
Te weinig tijd om alles 
goed te doen 
Relatie met collega 
docenten 
Voorbereiden van lessen 
Gebruik van werkvormen 

Zaken binnen vakinhoud/ 
Bijblijven op vakgebied 
Vakdidactische aspecten van 
het lesgeven 

Een tweede beperking betreft het feit dat in de vergelijking rangordes 

vergeleken zijn. Vergelijking van rangordes houdt in dat niet zonder 

meer gezegd kan worden dat een probleem dat op de ene lijst als num

mer twee vermeld staat door die groep als een groter probleem ervaren 

is dan door een andere groep in wiens lijst datzelfde probleem als 

nummer vijf vermeld staat. 

Bij de hieronderstaande vergelijking zijn naast elkaar gezet: 

eerste kolom : de volgorde uit Veenman's artikel van problemen ervaren 

door beginnende docenten uit het "secondary level" (= 

voortgezet onderwijs). 

tweede kolom de volgorde uit dit verslag van problemen ervaren door 

de groep "Echte Beginners" uit het HBO. 
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Indien twee problemen eenzelfde plaats in de volgorde hebben, wordt 

het gemiddelde van de twee plaatsen voor die twee problemen vermeld. 

Probleemgebied 

Classroom discipline/orde houden 
Motivating studs etc/Relatie met studenten 
Assessing studs work/Beoordelen van stud. 
Relation with collegues/Relatie met collega's 
Heavy teaching load/Te weinig tijd 
Effictive use of different teaching methods/ 
Gebruikvan werkvormen 
Knowledge of subject matter/Zaken binnen 
vakinhoud 
Planning of lessons/Voorbereiden van lessen 
Organisation of classwork/Sfeer in de klas 
Effective use of textbooks/ 
Vakdidactische aspecten 

SCHEMA 31. Vergelijking van volgordes VO-HBO 

Volgorde VO 

1 
2 
3.5 
3.5 
5 

6 

7 
8 
9.5 

9.5 

Volgorde HBO 

8.5 
8.5 
5 

10 
1 

3.5 

6 
2 
7 

3.5 

Uit deze vergelijking blijkt dat er qrote verschillen bestaan tussen 

rangordes waarin beginnende docenten uit het voortgezet onderwijs en 

beginnende docenten uit het hoger beroepsonderwijs hun problemen 

plaatsen. Als onder "groot verschil" "meer dan 3 plaatsen" verstaan 

wordt, dan bestaan er bij zes van de tien probleemgebieden grote ver

schillen in plaats. 



88 

Door de beginnende docenten uit het HBO worden de volgende problemen 

meer dan 3 plaatsen lager in volgorde gezet dan door de beginnende 

docenten uit het voortgezet onderwijs: 

-- orde problemen, 

- relatie met studenten, 

- relatie met collega's. 

Meer dan 3 plaatsen hoger in de volgorde, worden door HBO docenten ge

plaatst: 

- te weinig tijd om alles goed te doen, 

- voorbereiden van de lessen, 

- vakdidactische aspecten van het lesgeven. 

ongeveer gelijk in volgorde staan de vier gebieden: 

- beoordelen van studenten, 

- gebruik van werkvormen, 

- zaken binnen vakinhoud/bijblijven op vakgebied, 

- de sfeer in de klas. 

In algemene zin kan geconcludeerd worden dat HBO docenten problemen op 

het relationele vlak relatief lager in de volgorde plaatsen, en pro

blemen op het gebied van voorbereiding en vakdidactisch verantwoorde 

uitvoering van de lessen relatief hoger in de volgorde plaatsen dan 

beginnende docenten ult het voortgezet onderwijs. 

Deze conclusie komt overeen met de in hoofdstuk 4.1 gevonden verschil

len in probleemervaring door VO- en HBO-docenten. Daar werden de pro

blemen van HBO-docenten vergeleken met problemen van enkele groepen 

VO-docenten, die in een eerder stadum binnen het 'Project Begeleiding 

Beginnende Leraren' begeleid werden. In hoofdstuk 4.1 werd als con

clusie geformuleerd dat problemen van HBO-docenten een minder sterk 

algemeen onderwijskundig accent hebben, en meer van (vak}didactische 

aard zijn. 

7.2. Vergelijking van de begeleiding op het VO en het HBO 

De waardering van de HBO-docenten voor de begeleiding waaraan zij heb

ben deelgenomen, wordt bier vergeleken met de waardering van VO-docen

ten die in een eerder stadium aan eenzelfde soort begeleiding hebben 

deelgenomen. De vergelijking betreft drie aspecten van de begeleiding: 
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- inhoud van de begeleidingsgesprekken 

- de wijze waarop de docenten begeleid worden 

- de resultaten van de begeleiding 

De waardering van HBO-docenten voor de inhoud van de begeleiding hangt 

nauw samen met de verschillen die in hoofdstuk 7.1 zijn genoemd. HBO

docenten ervaren meer problemen op het gebied van het (vak)didactisch 

handelen dan VO-docenten, zij wensen dan ook een begeleiding waarin 

ook (vak)didactische inhoud aan bod komt. De begeleiding was echter, 

vanuit ervaring met VO-docenten, vooral opgezet als een algemeen

onderwijskundig gerichte begeleiding met vooral het relationele hande

len als inhoud. De deelnemers droegen echter vaak onderwerpen van vak

didactische aard aan. In hun beantwoording van de vragen achteraf 

geven de deelnemers aan, dat vakdidactische onderwerpen een belangrijk 

stuk inhoud hebben gevormd van de begeleiding, die toch in opzet ge

richt was op algemeen-onderwjskundige onderwerpen. 

Op welke rnanier dit sterkere accent op vakdidactische problemen ver

klaard worden? Bij het zoeken naar een verklaring is nagegaan of er 

een verband bestaat tussen de mate waarin HBO-docenten een vakdidac-

t ische inhoud van de begeleiding belangrijk vinden en de aanwezigheid 

van pedagogisch-didactische onderdelen in hun opleiding. De hypothese 

daarbij is: aandacht voor problemen op vakdidactisch gebied wordt meer 

gewenst door HBO-docenten zonder pedagogisch-didactische onderdelen in 

hun opleiding, dan door HBO-docenten met dat soort onderdelen in hun 

opleiding. Het volgende schema ontstaat als bij de antwoorden op de 

vraag naar wenselijkheid van vakdidactiek als inhoud van de begelei

ding, de groep HBO-docenten wordt uitgesplitst naar docP.nten met en 

zonder en pedagogisch-didactische scholing. 



docenten met ped.
didactische opleiding 
docenten zonder ped.
didactische opleiding 
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Meer aandacht voor vakdidactische problemen is 
NIET wenselijk WEL wenselijk 

l 2 3 4 5 

..••••••...•.•••••...• x •.•.••...••..•••..••••.•• 

......••••...••••.•••.•....••••••••... x .•..•.•.. 

SCHEMA 32: Vakdidactiek als inhoud van de begeleiding 

De uitsplitsing geeft aan dat het veronderstelde verband niet afgewe

zen hoeft te worden. omdat het ontbreken van een pedagogisch-didac

tisch onderdeel in de opleiding meer voorkomt bij HBO-docenten dan bij 

leraren in het voortgezet onderwijs, levert het gevonden verband een 

verklaring voor het sterkere accent dat de totale groep beginnende 

docenten uit het HBO legt op een vakdidactische inhoud van de begelei

ding. 

De mate van waardering voor de wijze van begeleiden is een ander as

pect dat in hoofdstuk 4.2 in verband gebracht is met de aan-/afwezig

heid van een pedagogisch-didactisch onderdeel in de opleiding. In 

hoofdstuk 4.2 is dit verband als volgt geformuleerd: "nieuw benoemde 

docenten met een pedagogisch-didactisch onderdeel in de opleiding, 

maar zonder leservaring (= type 1) lijken de gehanteerde wijze van be

geleiding meer te waarderen dan nieuwbenoemde docenten zonder een 

pedagogisch-didactisch onderdeel in de opleiding, maar met veel be

drijfservaring (=type 2)". Type 1-docenten bleken de wijze van be

geleiden meer te waarderen, omdat het gedrag van de begeleiders meer 

in overeenstemming is met hun verwachtingen: namelijk dat het gedrag 

van begeleiders niet in eerste instantie uit het geven van oplossingen 

bestaat, maar meer uit het "zichtbaar maken welke onderliggende ideeen 

over lesgeven het gedrag van leraren bepalen om van daaruit de leraar 

te laten beslissen of (eventueel: en hoe) te veranderen". 
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Dit verband berust slechts op waarnemingen binnen een kleine groep 

docenten. Immers binnen de groep nieuwbenoemde docenten die deelnarnen 

aan de begeleiding, werd onderscheid aangebracht tussen type 1 en type 

2 docenten. Onderzoek in volgende groepen zal aangeven in hoeverre dit 

verband wordt bevestigd. 

Overigens is het wel verklaarbaar dat zowel ten aanzien van de inhoud 

van de begeleiding als ten aanzien van de wijze van begeleiding ver

schillen gevonden worden tussen docenten met en zonder een pedago

gisch-didactisch onderdeel in hun opleiding. Docenten die meer proble

men ervaren op het gebied van didactische aspecten van het lesgeven, 

willen daarover ook concrete adviezen en oplossingen horen. vanuit af

wezigheid van een pedagogisch-didactische voorbereiding, formuleren 

zij hun problemen vaak als "Ik heb nu eenmaal geen opleiding gehad in 

lesgeven, dus weet ik niet of ik allerlei dingen wel goed doe. Zeg me 

dus maar of het goed is". 

Docenten met een pedagogisch-didactische opleiding leggen een sterker 

accent op de algemeen onderwijskundige inhoud van de begeleiding. Zij 

ervaren hun problemen meer op het gebied van relatie docent-·student, 

of op het gebied van leiderschap. Het zijn interactie-problemen, vaak 

gepaard gaand met angst voor gebrek aan overwicht. Deze groep docenten 

zou er meer behoefte aan hebben om sarnen met hun begeleider te werken 

volgens de gehanteerde begeleidingswijze. 

Het gaat hierbij overigens niet alleen om een verschil ·1n voorkennis 

ten aanzien van het lesgeven dat door een pedagogisch-didactische 

voorbereiding is aangebracht. OOk kan hierbij de manier waarop docen

ten geleerd hebben eigen leerprocessen te beschouwen een rol spelen. 

Het is mogelijk dat een docent tijdens zijn pedagogisch-didactische 

voorbereiding heeft geleerd de inbreng van een begeleider te zien als 

"hulp bij het proces tot verduidelijking van een probleemsituatie" of 

"een poging tot verbreding van het eigen perspectief bij het kijken 

naar een probleemsituatie". Zo zullen vermoedelijk docenten zonder 

pedagogisch-didactische voorbereiding, maar met veel bedrijfservaring, 

hun leerprocessen vooral ervaren hebben als "Eerst krijg je uitleg hoe 

een taak het best uitgevoerd kan worden, en vervolgens probeer je er

voor te zorgen dat je de taak ook op die manier zo goed mogelijk uit

voert". 
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Het verschil dat in hoofdstuk 4 als laatste wordt besproken, betreft 

de door de docenten ervaren resultaten van de beqeleidinqsactiviteiten 

op de MAVO/HAVO/VWO-school en het HBO-·instituut. Beide groepen docen

ten hebben via een score op 5 uitspraken aangegeven wat zij als resul

taat van de begeleiding ervaren hebben. Op drie uitspraken is er wei

nig of geen verschil. Op twee uitspraken is er wel verschil: de deel

nemende docenten op het !HBO hebben in de begeleiding minder emotione

le steun en minder invloed op de ontwikkeling van hun lesstijl ervaren 

dan de deelnemende docenten op de MAVO/HAVO/VWO-school. 

Het bestaan van verschillen in resultaat-ervaring lijkt in zijn al

gemeenheid voort te komen uit het feit dat er ook verschillen in 

probleem-ervaring bestaan tussen de twee groepen docenten. Toch blijft 

het onduidelijk waarom het verschil in soort problemen (meer vakdidac

tisch, minder algemeen-onderwijskundig van aard) leidt tot juist deze 

verschillen in resultaat-ervaring (minder emotionele steun - minder 

grote invloed op de ontwikkeling van de lesstijl). Indien deze ver

schillen in resultaat-ervaring in verband gebracht worden met ver

schillen in de begeleidingsactiviteiten die op de twee scholen georga

niseerd werden, dan blijken voor beide verschillen redelijke ver

klaringen gevonden te worden. 

De ervaring van de deelnemende docenten op het IHBO, dat zij minder 

emotionele steun ervaren hebben, zou verklaard kunnen worden door het 

feit dat er binnen de begeleidingsactiviteiten op het IHBO geen bij-

eenkomsten voor de hele groep deelnemers zijn georganiseerd. De aan

leiding tot deze verklaring wordt gevormd door uitspraken van de deel

nemers op de MAVO/HAVO/VWO-school dat zij vooral tijdens de gemeen

schappelijke bijeenkomsten emotionele steun van elkaar ervaren hebben. 

OOk in ander onderzoek zijn deze effecten van gemeenschappelijke bij

eenkomsten gevonden (Creton/Wubbels, 1984). Verondersteld mag daarom 

worden dat deelnemers aan een type begeleiding waarbinnen regelmatig 

gemeenschappelijke bijeenkomsten plaatsvinden, meer emotionele steun 

als begeleidingsresultaat ervaren dan deelnemers in een begeleiding 

zonder deze bijeenkomsten. 
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OOk het tweede verschil in ervaren begeleidingsresultaat kan in ver

band gebracht worden met een verschil in de begeleidingsopzet. Deel

nemende docenten op het IHBO ervaren een minder grote invloed van de 

begeleiding op de ontwikkeling van hun manier van lesgeven dan de 

deelnemende docenten op de MAVO/HAVO/VWO-school. Dit verschil zou ver

klaard kunnen worden door het feit dat op de MAVO/HAVO/VWO-school de 

begeleiding bestond uit individueel lesbezoek en individuele nabespre

king tussen docent en begeleider, terwijl op het IHBO de begeleiding 

bestond uit gesprekken over het functioneren van de docent tussen een 

begeleider en enkele docenten gezamenlijk. 

Via lesbezoek en nagesprek is de begeleider nauwer betrokken bij het 

concrete lesgedrag van de docent dan via gesprekken over het functio

neren. Op grond daarvan lijkt het aannemelijk dat de docent door na

gesprekken over de door zijn begeleider bezochte lessen een grotere 

invloed ervaart van de begeleiding op zijn manier van lesgeven. 

samenvattend kan gezegd worden dat de volgende twee verbanden aanneme

lijk zijn tussen uitgevoerde begeleidingsactiviteiten en ervaren be

geleidingsresultaten: 

Deelnemers ervaren meer als begeleidingsresultaat: 

- emotionele steun, 

- ontwikkeling van de eigen manier van lesgeven, 

indien van de begeleidingsopzet deel uit maken: 

- gemeenschappelijke bijeenkomsten voor alle deelnemers, 

- lesbezoek gevolgd door individueel nagesprek 

?.3 Kenmerken van docenten en de deelname aan de beqeleiding 

McDonald en Elias (1983) wijzen op de afwezigheid van "studies which 

relate differences in characteristics of the beginning teachers to 

their receptivity to certain forms of training and to the kind of 

problems they have". 

In dit onderzoek is geprobeerd iets te weten te komen over "differen

ces in the characteristics" van beginnende leraren op het HBO-

inst ituut, en wel door de antwoorden op vragen te vergelijken van twee 

groepen docenten: degenen die er voor kiezen mee te doen aan de be

geleiding, en degenen die er voor kiezen niet mee te doen. In dit 
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hoofdstuk wordt via vergelijking van antwoorden van beide groepen over 

hun verwachtingen ten aanzien van het optreden als docent geprobeerd 

verschillen in kenmerken tussen beide groepen te formuleren. vervol

gens zijn de gevonden verschillen in kenmerken gerelateerd aan het 

soort problemen dat zij ervaren hebben. 

7.3.l Verschillen in verwachtingen 

De verschillen in verwacbtingen van de docenten die wel en die niet 

gaan deelnemen aan de begeleiding zijn in hoofdstuk 5 beschreven en 

kunnen als volgt worden samengevat: 

De verwachtingen van wel-deelnemers zijn negatiever dan de verwachtin

gen van niet-deelnemers ten aanzien van: 

- de eigen gevoelens ten aanzien van het lesgeven 

- het zichzelf zijn als leraar voor de klas 

- de relatie met studenten 

- de sfeer tijdens de les 

- de vakdidactische aspecten van het lesgeven 

- het voorbereiden van lessen 

- het gebruik van werkvormen 

- het omzetten van eigen ideeen in de concrete manier van lesgeven 

- functioneren als docent in het algemeen 

De verwachtingen van wel-deelnemers zijn positiever dan de verwachtin

gen van niet--deelnemers ten aanzien van: 

- het beoordelen van studenten 

- het zelf ontwikkelen van ideeen over een eigen manier van lesgeven 

Dus: de docenten die ervoor kiezen deel te nemen aan de begeleiding 

verwachten, in vergelijking tot de docenten die ervoor kiezen niet 

deel te nemen, minder goed te functioneren, meer en grotere problemen 

te ervaren, en negatieve gevoelens over het lesgeven te hebben. 

Alvorens deze verschillen in verwachtingen te vertalen naar verschil

len in kenmerken, is het nodig het aantal vertalingen naar allerlei 

soorten kenmerken zo beperkt mogelijk te laten zijn. De enige criteria 

waarover we beschikken, zijn, dat het gevonden kenmerk niet in strijd 

mag zijn met andere bestaande informatie over de twee groepen 
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beginnende leraren, en dat de vertalingen onderling consistent moeten 

zijn. 

Zo zouden de verschillen in verwachtingen vertaald kunnen worden naar 

het kenmerk dat docenten MET begeleiding (= EBMET) uit eerdere erva

ring beter weten wat een beginnende docent te wachten staat (waaruit 

een negatievere verwachting zou voortvloeien). Zo'n kenmerk is echter 

strijdig met de informatie dat beide groepen docenten dezefde geringe 

ervaring hebben. 

zo zouden de verschillen in verwachting ook vertaald kunnen worden 

naar het kenmerk dat docenten zonder begeleiding (= EBZON) wellicht 

meer pedagogisch-didactische opleiding hebben gehad (hetgeen positie

vere verwachtingen kan opleveren). Dit kenmerk is echter niet in over

eenstemming met het gegeven dat uit de EBMET-groep twee docenten en 

uit EBZON-groep slechts een docent een pedagogische-didactische oplei

ding heeft gehad. 

Vertalingen naar kenmerken die niet door andere informatie tegen

gesproken worden, bestaan vooral uit beschrijvingen van karaktereigen

schappen c.q. persoonlijkheidskenmerken. Op dit gebied zijn o.a. de 

volgende kenmerken van deelnemers aan de begeleiding aannemelijk, in 

vergelijking met degenen die ervoor kiezen niet deel te nemen: 

-- zij zijn minder overtuigd van hun capaciteiten, 

- zij hebben minder zelfvertrouwen, 

- zij zijn minder snel tevreden over zichzelf, 

- zij zijn bezorgder over de gevolgen om mogelijke tegenvallende er-

varingen, 

- zij zijn pessimistischer van aard. 

Deze opsomming van kenmerken geeft aan dat docenten met een negatief 

verwachtingspatroon ten aanzien van hun functioneren als docent, 

eerder kiezen voor deelname aan begeleiding dan docenten met een posi

tief verwachtingspatroon. 

De vraag of docenten met een negatief verwachtingspatroon ook meer 

problemen ervaren dan docenten met een positief verwachtingspatroon 

wordt in hoofdstuk 7.3.2 besproken. 
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7.3.2 verschillen in ervaringen 

De verschillen in ervaringen van beginnende docneten die wel en niet 

deelgenomen hebben aan de begeleiding zijn in hoofdstuk 5 beschreven 

en kunnen als volgt worden samengevat: 

De ervaringen van wel-deelnemers zijn neqatiever dan die van niet

deelnemers ten aanzien van: 

- de eigen gevoelens ten aanzien van het lesgeven, 

- het zichzelf zijn als leraar voor de klas, 

- de relatie met de studenten, 

- het voorbereiden van de lessen, 

- het gebruik van werkvormen, 

- het zelf ontwikkelen van ideeen over een manier van lesgeven, 

- het omzetten van eigen ideeen in een concrete manier van lesgeven, 

- het functioneren als docent in het algemeen. 

De ervaringen van wel-deelnemers zijn positiever dan die van niet

deelnemers ten aanzien van: 

- de omvang en zwaarte van het werk, 

- het orde houden tijdens de les. 

Deze opsomming van ervaringen geeft aan dat docenten met een negatief 

verwachtingspatroon inderdaad meer problemen ervaren dan docenten met 

een positief verwachtingspatroon. 

Bij de analyse van de relatie tussen verwachtingen en ervaringen van 

de twee groepen docenten, blijken er twee soorten patronen beschreven 

te kunnen worden: 

In het ene patroon is de verwachting van EBMET negatiever dan de ver

wachting van EBZON, en zijn de ervaringen van beide groepen positiever 

dan hun verwachtingen, waarbij de ervaring van EBMET toch nog negatie

ver is dan die van EBZON. De pijlen lopen parallel. Een voorbeeld 

daarvan is het gebied "sfeer in mijn les". (Zoals eerder aangegeven, 

worden de antwoorden weergegeven in de vorm van een pijl. Het gemid

delde van de antwoorden ~ de begeleidingsperiode wordt aangegeven 

door de staart van de pijl, de antwoorden na de begeleidingsperiode 

door de punt van de pijl.) 
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1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
Ik ervaar EB MET . -----· EB MET Ik ervaar 
geen goede EB ZON . -- EBZON een goede 
sfeer sfeer 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

SCHEMA 33: Voorbeeld van patroon 1 

In het andere patroon is de verwachting van EBMET negatiever dan die 

van EBZON en blijlet vervolgens de ervaring van EBMET negatiever, en 

die van EBZON positiever te zijn dan hun resp. verwachtingen; de 

pijlen lopen uit elkaar. 

Een voorbeeld daarvan is het gebied "het voorbereiden van lessen" 

1 1.5 /. 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
Veel problemen EB MET ·--- EBMET Geen problemen 
met het voor- EB ZON ·-· EB ZON bij het voor-
bereiden van bereiden 
lessen lessen 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

SCH~MA 34: Voorbeeld van patroon 2 

De probleemgebieden waarop de ontwikkeling tussen verwachting en er

varing volgens patroon 1 verloopt, worden beschouwd als gemeenschappe

lijke problemen van EBMET en EBZON, waarbij alleen het "startpunt" 

verschillend ligt. 

De probleemgebieden waarop de ontwikkeling tussen verwachting en er

varing volgens patroon 2 verloopt, worden beschouwd als specifieke 

EBME'l' problemen. 

van 
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Specifieke probleem-gebieden van docenten die ervoor kiezen deel te 

nemen aan de begeleiding zijn dan: 

- het functioneren als docent in het algemeen, 

- het voorbereiden van lessen, 

- het gebruik van werkvormen, 

- het zelf ontwikkelen van ideeën over een eigen manier van lesgeven. 

om tot een omschrijving te komen van het soort problemen dat docenten 

die deelnemen aan de begeleiding hebben, is nagegaan of er gemeen

schappelijke elementen in deze vier genoemde probleemgebieden aanwezig 

zijn. 

om daartoe te komen veronderstellen we dat het eerste probleemgebied 

"problemen met het functioneren als docent in het algemeen" de som is 

van de drie volgende concrete probleemgebieden: docenten ervaren dat 

zij niet goed functioneren omdat zij problemen hebben met het voor

bereiden van lessen, met het gebruik van werkvormen en met het ontwik

kelen van ideeën over een manier van lesgeven. De laatste twee proble

men hebben te maken met "de manier van lesgeven". Deze docenten hebben 

problemen met lesgeven omdat zij geen of te weinig ideeën hebben ten 

aanzien van de "manier waarop" en werkvormen niet kunnen gebruiken. 

Het is waarschijnlijk dat ook problemen rond het eerste punt (het 

voorbereiden van lessen) vooral liggen op het gebied van de manier van 

lesgeven. Immers deze groep beginnende leraren geeft elders aan geen 

problemen te hebben met de inhoud van het vak. 

Als algemene omschrijving van de vier gevonden problemen kan dan ge

formuleerd worden dat de groep beginnende leraren die deelneemt aan de 

begeleiding als specifiek probleemgebied ervaart: de vormgeving van 

hun gedrag als docent in de les. Zij ontwikkelen onvoldoende ideeën 

over hoe zij hun lessen willen geven, zij vinden het moeilijk de les 

goed voor te bereiden, en zij vinden het moeilijk tijdens de les ver

schillende werkvormen te gebruiken. 

Als afsluiting van dit hoofdstuk worden enige globale gedachten ge

formuleerd over het type begeleiding dat aansluit bij de besproken 

kenmerken en problemen van beginnende leraren die willen deelnemen aan 
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begeleiding. Enige voorzichtigheid is daarbij geboden, gezien het 

kleine aantal docenten waarover gegevens verzameld konden worden (11 

docenten die niet, 5 docenten die wel aan de begeleiding deelnamen). 

Bovendien heeft de begeleiding ook een functie als onderzoeksinstru~ 

ment gehad. Via het aanbieden van begeleiding kon informatie verkregen 

worden, die in dit verslag gebruikt is. Op grond van die gegevens zijn 

uitspraken gedaan over het soort begeleiding dat nodig is. Daarmee 

ontstaat een complexe relatie tussen aangeboden begeleiding en te ont

wikkelen begeleiding: het is zeer wel mogelijk dat conclusies ten aan

zien van het soort te ontwikkelen begeleiding beïnvloed zijn door de 

gekozen vorm van de aangeboden begeleiding (zie hierover ook: Créton/ 

Wubbels, 1984, blz 356). 

Niettemin kan het volgende gesteld worden: 

- Bij de beschreven kenmerken van de groep deelnemende docenten sluit 

de veronderstelling aan dat docenten een begeleiding zinvol vinden, 

als die in het bijzonder gericht is het verwerven van meer zelf

vertrouwen en op het ontstaan van een positiever zelfbeeld. Docenten 

dienen daartoe in de begeleiding emotionele steun te ervaren. 

- Bij de beschreven soort problemen van de groep deelnemende docenten 

sluit een begeleiding aan die vooral gericht is op het vinden van 

eigen antwoorden door de docenten op vragen omtrent de vormgeving 

van hun gedrag in de les. 

Deze beide uitspraken over de gerichtheid van de begeleiding leiden 

tot een plaatsbepaling binnen een veelgebruikt onderscheid in functies 

van het opleiden van onderwijsgevenden. Vonk (1982, p. 79) onder

scheidt twee hoofdfuncties. De eerste is: "het inleiden in het beroep, 

gericht op het overdragen van wat daarin gangbaar is". De tweede func

tie is: "persoonlijke ontplooiing, gericht op de persoonlijke invul

ling van de beroepsrol". Binnen deze indeling valt een begeleiding 

zoals hierboven aangeduid, vooral onder de tweede functie. Gezien de 

kenmerken en het soort problemen van de hier beschreven groep docen

ten, mag verwacht worden dat zij een begeleiding die vooral gericht is 

op "de persoonlijke invulling van de rol van de lesgever", als zinvol 

zullen ervaren. 
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