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I Abstract 
 

Abstract 
 
Uit de literatuur wordt duidelijk dat de organisatie van aanvangsbegeleiding van primordiaal belang 
is voor iedere school. Het is een manier om werk te maken van de professionalisering van het 
leerkrachtenteam met het oog op kwaliteitsvol onderwijs. Toch blijkt aanvangsbegeleiding in de 
praktijk niet altijd zijn volle potentieel te bereiken. Naar aanleiding van deze masterproef, werd 
bijgevolg onderzocht welke factoren de aanvangsbegeleiding in de praktijk het meest beïnvloeden.  
 
Hoewel dit onderzoek aantoont dat het om een kluwen van factoren gaat die de 
aanvangsbegeleiding in de praktijk beïnvloeden, werd er in het tweede deel van het onderzoek 
ingeblikt op een aantal beïnvloedende factoren die nauw samenhangen met een centrale actor 
binnen dit proces, namelijk de mentor. Bij de keuze van deze factoren werd rekening gehouden 
met een aantal actuele ontwikkelingen zoals de feminisering, de onderwijsbegroting 2010 en het 
toenemend belang van professionalisering.  
 
De onderzoeksinzichten, verkregen via de afname van een vragenlijst en de analyse van de 
portfolio’s van de mentoren die tijdens het academiejaar 2009-2010 module 2 of 3 van de 
postgraduaatopleiding ‘begeleider van professionalisering leraren en school’ volgden aan de 
Arteveldehogeschool, werden vervolgens gebruikt voor een exploratieve studie in het licht van de 
onderwijsbegroting 2010. Door gebruik te maken van het ADDIE-model, leverde deze studie een 
concreet voorstel op om beginnende leerkrachten in het basisonderwijs vanaf volgend schooljaar te 
blijven ondersteunen met een beperkt aantal middelen. 
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Voorwoord 
 
16 november 2009, een zwarte dag in de geschiedenis van het mentorschap in het Vlaamse 
onderwijs. In het kader van de onderwijsbegroting 2010, heeft de minister van Werk, Onderwijs en 
Vorming, Pascal Smet, beslist om de mentoruren vanaf 1 september 2010 af te schaffen (“Kabinet 
Vlaams minister van Onderwijs en Vorming”, 2009). 

Deze beslissing plaatste mij even met mijn hoofd tegen de muur. Naar aanleiding van mijn 
masterproef, doe ik immers onderzoek naar de factoren die de aanvangsbegeleiding van 
beginnende leerkrachten in het basisonderwijs beïnvloeden. Na heel wat slapeloze nachten, besefte 
ik dat ik me moest vasthouden aan het ene kleine lichtpuntje in het persbericht van de minister: 
namelijk zijn belofte om het mentorschap te herbekijken in het kader van het debat over de 
onderwijsloopbaan waarbij men ernaar streeft om tot een effectiever ondersteuningssysteem te 
komen (“De Morgen”, 2009a; Herbots, 2009; “Kabinet Vlaams minister van Onderwijs en 
Vorming”, 2009; “Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming”, 2009b; “Vlaams Ministerie van 
Onderwijs en Vorming”, 2009c).  

Aangemoedigd door de spirit van één van de mentoren die het voortouw neemt voor het 
gemeentelijk en stedelijk onderwijs bij de onderhandelingen met de minister, Chris Broeckaert, 
besliste ik om verder te gaan met mijn onderzoeksactiviteiten. Hierbij hoopte (en hoop) ik 
enerzijds het lichtpunt te bewaren en anderzijds een aantal kaarsjes (opnieuw) te doen 
opflakkeren. 

Bij deze uitdaging om het vuur wakker te houden, kon ik in de eerste plaats rekenen op de steun 
van Prof. Dr. Antonia Aelterman, waarvoor heel veel dank. Ondanks haar drukke agenda, was zij 
steeds bereid om wat tijd voor mij vrij te maken.  

Daarnaast wil ik ook dhr. Erwin Van den Broeck, dhr. Bart De Lathouwer en mevr. Linda Naert van 
de Arteveldehogeschool in Gent bedanken omdat zij mijn onderzoek mogelijk maakten. Bijzondere 
dank gaat uiteraard naar hun cursisten die de postgraduaatopleiding ‘begeleider professionalisering 
voor leraren en school’ (module 2 en 3) volgden tijdens het academiejaar 2009-2010 en die bereid 
waren om mee te werken aan mijn onderzoek. Bedankt ook voor hun enthousiasme voor het 
mentorschap, waardoor ik het licht bleef zien.  

Verder wil ik in het licht van het exploratieve gedeelte graag een woord van dank richten aan  
Prof. Dr. Bram De Wever voor de vele ‘wikitips’ en aan de (student-)leerkrachten die mij hielpen bij 
mijn zoektocht om het begeleidingsvuur te laten branden.  

Tot slot wil ik mijn familie, en in het bijzonder mijn mama en mijn vriend, bedanken voor de 
morele steun. Hun warmte heeft er zeker voor gezorgd dat het vuur bleef branden.  

Bedankt iedereen voor de vele kleine dingen die het vuur aanwakkerden. 

Nikie 
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V Inleiding  
 

Inleiding 

 
Hoewel de mentoruren vanaf het schooljaar 2010-2011 afgeschaft worden (“Kabinet Vlaams 
minister van Onderwijs en Vorming”, 2009), blijft de organisatie van een ondersteuningsaanbod 
voor stagiaires, leraren-in-opleiding (LIO’s) en beginnende leerkrachten een absolute must. Het 
schrappen van de mentoruren betekent trouwens niet dat het “mentorschap” geschrapt is. De 
inspectie blijkt deze mening te delen, want tijdens de schooldoorlichting zal zij in de toekomst 
blijven aandacht besteden aan de organisatie van aanvangsbegeleiding voor beginnende 
leerkrachten. Aanvangsbegeleiding is immers een belangrijke contextfactor die de kwaliteit van het 
onderwijzend personeel en op haar beurt de leerprestaties van de leerlingen ten goede komt 
(Aelterman, Meysman, Troch, Vanlaer & Verkens, 2008; Aelterman & Beckers, 2009).  

Minister van Onderwijs en Vorming, Pascal Smet, ziet het belang van aanvangsbegeleiding 
blijkbaar ook in want tijdens de persconferentie deelde zijn Kabinet het volgende mee: ‘Het 
mentorschap zal herbekeken worden in het kader van het debat over de onderwijsloopbaan waarbij 
een effectief ondersteuningsysteem wordt uitgewerkt.’ (“Vlaams Ministerie van Onderwijs en 
Vorming”, 2009b).  

Naar aanleiding van deze belofte, leek het mij interessant om onderzoek te doen naar de factoren 
die de aanvangsbegeleiding in de praktijk beïnvloeden. Dankzij Prof. Dr. A. Aelterman kreeg ik de 
kans om voor mijn onderzoek samen te werken met de Arteveldehogeschool waar men sinds het 
academiejaar 2007-2008 een postgraduaatopleiding tot mentor organiseert.  

Deze masterproef is ingedeeld in drie grote delen: een literatuurstudie, de probleemstelling en het 
methodologisch kader. De literatuurstudie en het methodologisch kader worden op hun beurt 
ingedeeld in een aantal hoofdstukken. 

Omdat historiek heel belangrijk is om mentorschap en bepaalde beslissingen hieromtrent te 
begrijpen, wordt er in het eerste hoofdstuk van de literatuurstudie teruggeblikt op het ontstaan van 
mentorschap en de evolutie ervan in het Vlaamse onderwijs. Aangezien het onderwijs in 
Vlaanderen echter niet losgekoppeld mag/kan worden van de internationale context, wordt de 
situatie in het buitenland ook van dichterbij bekeken.  
In het tweede hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de aanvangsbegeleiding waarin de mentor een 
sleutelpositie bekleedt. Naast de mentor, worden ook de andere actoren in dit proces onder de loep 
genomen om een aantal factoren die de aanvangsbegeleiding beïnvloeden te ontmaskeren. 
Hoofdstuk drie gaat dieper in op een aantal beïnvloedende factoren in functie van het onderzoek 
dat besproken wordt in het tweede deel van deze masterproef. 
 
Na een bespreking van het gevoerde onderzoek, wordt in het methodologisch deel stilgestaan bij 
een aantal bevindingen uit eigen en internationaal onderzoek om te eindigen met een aantal 
aanbevelingen voor aanvangsbegeleiding in de Vlaamse onderwijspraktijk. In het licht van de 
onderwijsbegroting 2010 krijgt dit laatste deel dus ook een exploratief karakter.  
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1. Mentorschap algemeen 

1.1. Historiek mentorschap 

1.1.1. Mentor en Telemachus 
 
Voor het concept ‘mentor’, dient teruggekeerd te worden naar 
de Griekse mythologie en meer bepaald naar een werk van de 
Griekse dichter Homeros: ”De Odyssee". Wanneer Odysseus, de 
koning van Ithaca, vertrok naar aanleiding van de Trojaanse 
Oorlog, stelde hij Mentor van Mykene aan om voor zijn zoon 
Telemachus en zijn vrouw Penelope te zorgen (Awaya, McEwan, 
Heyler, Linsky, Lum & Wakukawa, 2003; Barondess, z.d.). 
Mentor moest de jonge Telemachus niet alleen opvoeden en 
onderwijzen, hij moest hem als oudere vriend ook met raad en 
daad bijstaan. Mentor nam deze taak heel ernstig. Zelfs op het 
moment dat Telemachus besliste om zijn vader te gaan zoeken, 
stond hij de jongeman bij om zijn weg te vinden in een voor 
hem nog nieuwe wereld (Schnabel, 2009; Barondess, z.d.). In 
die zin beschouwt Schnabel (2009) het mentoraat als een één-
op-éénsituatie waarin de oudere, meer ervaren partner bereid is 
om zijn kennis, inzichten en ervaringen belangeloos ter 
beschikking te stellen van iemand die nog jong en onervaren is. 
Volgens hem heeft de relatie een vriendschappelijk karakter en 
het advies dat gegeven wordt, is direct van nut voor de 
ontvangende partij. Dit laatste vraagt uiteraard om een goed 
begrijpen van de leefwereld van de jongere. Uit dit verhaal 
blijkt verder dat de mentor een gids en een steunpunt is en dit 
vooral in moeilijke tijden (Awaya et al., 2003; Barondess, z.d.).  

1.1.2. Meester-gezelsysteem 
 
Het idee van mentorschap is ook terug te vinden in het meester-gezelsysteem. Deze mentoring-
methode voor kennistransfer (van Beek & Henderikse, 2008), kent zijn oorsprong in het gildewezen 
dat in opbloei kwam in de 11de eeuw. Wanneer iemand in de middeleeuwen een ambacht wilde 
leren, dan moest deze persoon al vanaf zes- of zevenjarige leeftijd in de leer bij een meester. De 
leertijd duurde ongeveer zeven jaar. Het kind ging inwonen bij zijn leermeester. Dit had zeker zijn 
voordelen voor de relatie tussen de meester en zijn leerjongen. Sommigen beschouwden hun 
leerjongen als hun eigen zoon.  
Na ongeveer zeven jaar werd de leerjongen gezel, wat betekende dat hij een loon kreeg. Gezellen 
die redelijk wat kapitaal verzameld hadden, konden door de gilde benoemd worden tot meester 
wanneer ze voor een meesterproef slaagden. Die erkenning gaf hen het recht om een eigen zaak te 
beginnen. 
 
Hoewel het meester-gezelsysteem misschien de indruk wekt dat het om éénrichtingsverkeer gaat 
waarbij de gezel profiteert van de meester, merken van Beek & Henderikse (2008) op dat ook de 
mentor (meester) winst haalt uit deze situatie. Enerzijds kan de nieuwe rol van kennisoverdrager 
voor de mentor een nieuwe dimensie betekenen in zijn dagelijkse werk, anderzijds brengt de 
mentee (of gezel) op zijn beurt ook interessante inzichten aan. 

  

Figuur 1: schilderij van Telemachus en 
Mentor door de Venetiaanse kunstschilder 
Giovanni Battista Tiepolo (in Barondess, 
z.d.). 
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1.1.3. Begeleiding van beginnende leerkrachten: geen recent fenomeen 
 
Hoewel het meester-gezelsysteem meestal geassocieerd wordt met het leren van een 
(middeleeuwse) ambacht, geeft Wubbels (1992, in Korthagen, 2001) aan dat leraren vóór de 
twintigste eeuw hun beroep in feite ook leerden van een ervaren collega in een soort meester-
gezelrelatie. Het idee van mentorschap en meer bepaald het begeleiden van student-leerkrachten 
en beginnende leerkrachten, is dus zeker geen recente uitvinding. Weliswaar dient opgemerkt te 
worden dat deze vroege “opleidingen” gebaseerd zijn op een andere visie van goed leraarschap. 
Ingroeien in het beroep betekende dat de jongeling de gangbare onderwijspraktijk en de 
onderwijsomgeving leerde kennen en dat hij/zij geleidelijk aan leerde om het gedrag van de 
leermeester te imiteren (Korthagen, 2001). Doorheen de jaren werd een heel ander beeld van de 
goede leerkracht opgehangen en dit had uiteraard zijn impact op de opleiding van leerkrachten. 
Korthagen (2001) merkt op dat de verschillende accentverschuivingen in de loop van de 
geschiedenis samengevat kunnen worden in het model van de lagen van de persoonlijkheid (zie 
figuur 2) dat hij samen met Vasalos ontwikkelde. Volgens hem is er in de loop der tijd, op een 
aantal afwijkingen na, een aandachtsverschuiving opgetreden van buiten naar binnen de persoon 
van de leerkracht. Een uitbreiding van dit model wordt verder in dit werk (zie 2.6.1.) besproken 
aangezien het een meerwaarde heeft in de aanvangsbegeleiding van beginnende leerkrachten.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

1.1.4. Evolutie van mentorschap 
 
De evolutie van mentorschap is duidelijk te zien in de vier historische stadia van professionaliteit 
die Hargreaves onderscheidt (Hargreaves, 2000; Hargreaves & Fullan, 2000). Tijdens ‘the pre-
professional age’ leerden leerkrachten de job door andere leerkrachten te observeren (eerst als 
leerling en dan als student-leerkracht) en gaandeweg het gedrag van de leerkrachten te imiteren. 
Eénmaal ze een eigen klas hadden, stonden ze er alleen voor en konden ze hun praktijk enkel 
verbeteren via trial-and-error. Het mentorschap was in dit stadium beperkt tot een paar tips die 
leerkrachten kregen van hun collega’s in de lerarenkamer. Vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw 
kwam daar stilaan verandering in. In ‘the age of the autonomous professional’ besefte men dat 
nieuwe leerkrachten hulp nodig hadden. Toch bleef mentorschap beperkt tot nieuwe leerkrachten 
en onbekwame leerkrachten. In die periode streefden leerkrachten er immers naar om zo 
autonoom mogelijk te zijn. Aan deze grote autonomie kwam in het midden van de jaren ’80 met 
‘the age of the collegial professional’ een einde. Doordat lesgeven steeds complexer werd, voelden 
leerkrachten de nood om samen te gaan werken. In het kader van de vele ontwikkelingen werd 
professionele ontwikkeling een continu proces waar zowel de leerkracht als de school 
verantwoordelijk voor zijn. Ondertussen hebben de vele ontwikkelingen op sociaal, economisch, 
politiek en cultureel vlak ervoor gezorgd dat we met de 21ste eeuw op het punt gekomen zijn van 
postmodern professionalisme (‘the fourth professional age’). In dit stadium waarin professioneel 
leren zich meer en meer uitbreidt (cf. ook samenwerken met ouders, op de hoogte zijn van 
wetenschappelijke doorbraken…), evolueert mentorschap mee met de vele maatschappelijke 
ontwikkelingen.  

Figuur 2: model van de lagen van de 
persoonlijkheid (Korthagen & Vasalos, 
2000, in Korthagen, 2001). Dit model is een 
bewerking van het model van Bateson 
(Korthagen, 2001). 
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1.2. Omschrijving ‘mentorschap’ 
 

Hoewel er uit de historische verkenning een aantal kenmerken van mentorschap naar voren komen  
(zie tabel 1), is het moeilijk om één duidelijke definitie te vinden voor mentorschap. In de 
literatuur zijn heel wat omschrijvingen te vinden. Volgens Yau (1995, in Cautreels, 2008) is dit te 
wijten aan het feit dat mentoring in heel verschillende contexten kan plaatsvinden.  

 Tabel 1: kenmerken van mentorschap op basis van een historische analyse. 

Uit een analyse van een aantal omschrijvingen van mentorschap, blijkt dat de bovenstaande 
kenmerken wel regelmatig vermeld worden (zie tabel 2). Daarom wordt er in dit werk 
voortgebouwd op deze kenmerken.  

 Tabel 2: enkele omschrijvingen van mentorschap. 

  

Kenmerken mentorschap op basis van een historische analyse 

• één-op-éénsituatie waarin de oudere, meer ervaren partner is bereid om kennis, 
inzichten en ervaringen te delen met iemand die nog jong en onervaren is (Schnabel, 
2009) 

• vriendschappelijke relatie (Awaya et al., 2003; Schnabel, 2009) 
• mentor als gids (Awaya et al., 2003; Barondess, z.d.) 
• mentor kent de leefwereld van de mentee en is in staat om hem advies te geven 

(Schnabel, 2009) 
• mentor als steunpunt (Awaya et al., 2003; Barondess, z.d.) 
• methode voor kennistransfer (van Beek & Henderikse, 2008) 
• zowel de mentor als de mentee profiteren van deze situatie (Stanulis & Rusell, 2000, in 

Awaya et al., 2003; van Beek & Henderikse, 2008) 
• geen recent fenomeen (Gordon, 2000; Ellinger, z.d.) 

Enkele omschrijvingen van mentorschap 

• “Mentoring reflects the potential of a one-to-one professional relationship that can 
simultaneously empower and enhance practice. … Mentoring means guiding and 
supporting trainees to ease them through difficult transitions.… Mentoring is concerned 
with continuing personal as well as professional development.” (Fletcher, 2000, p.1) 
 

• “Mentoring refers to the partnering of a veteran teacher with a beginning teacher to 
provide “systematic and sustained assistance” to novice teachers” (Huling-Austin, 1990, 
in Strong & Baron, 2004, p.48) 
 

• “… the one-to-one support of a novice or less experienced practitioner (mentee) by a 
more experienced practioner (mentor), designed primarily to assist the development of 
the mentee’s expertise and to facilitate their induction into the culture of the profession 
(in this case, teaching) and into the specific local context (here the school or college)” 
(Hobson et al., 2009, p.207) 

 
• “Mentoring houdt eerst en vooral in het empathisch luisteren, het delen van ervaring 

(meestal wederkerig), professionele vriendschap, het ontwikkelen van inzicht door 
reflectie, een klankbord zijn, aanmoedigen” (Clutterbuck, 1991, in Cautreels, 2008, p.89) 
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1.3. Mentorschap in Vlaanderen 
 
In het decreet betreffende de lerarenopleiding en de nascholing van 1996 werd voor het eerst 
aandacht besteed aan de aanvangsbegeleiding en de professionele ontwikkeling van leerkrachten 
(Devos & Vanderheyden, 2002; Cautreels, 2008). Het decreet moedigde de scholen aan om hun 
verantwoordelijkheid op te nemen en aanvangsbegeleiding te organiseren. Hiervoor voorzag zij 
echter geen extra middelen. Basisscholen mochten hiervoor wel middelen bestemd voor nascholing 
aanwenden. Onder bepaalde modaliteiten konden ze deze middelen ook laten omzetten in 
bijkomende lestijden. Tijdens de schooldoorlichting werden scholen gecontroleerd op de organisatie 
van deze begeleiding (Devos & Vanderheyden, 2002). 

Het belang van goede aanvangsbegeleiding werd bekrachtigd na de evaluatie van de hervormde 
lerarenopleiding in 2001. Men besefte dat men te veel eiste van de startende leerkracht en dat 
men in de lerarenopleiding zeker niet alles kon leren (Devos & Vanderheyden, 2002). De cruciale 
rol die de mentor vervult op het kruispunt van de lerarenopleiding met het werkveld, werd ook 
door minister Vandenbroucke erkend en sinds 1 september 2006 werd het mentorschap ingevoerd 
op alle onderwijsniveaus. Op die manier hoopte men de zogenaamde kloof tussen de opleiding en 
het werkveld te overbruggen (“Vlaams Parlement”, 2006a).  

Het nieuwe decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen, dat op 6 februari 2007 in het 
Belgische Staatsblad verscheen, betekende een grote vooruitgang voor het mentorschap in 
Vlaanderen. Eindelijk werd de aanstelling van mentoren in scholen decretaal belangrijk geacht 
(Struyf, 2006). In het nieuwe decreet krijgt de mentor een driedubbele opdracht: hij/zij is 
verantwoordelijk voor de ondersteuning van stagiair(e)s, de ondersteuning van leraren-in-opleiding 
(LIO’s) en de aanvangsbegeleiding van beginnende leerkrachten. Deze drievoudige taak van de 
mentor past binnen een professionaliteitsvisie van het beroepsprofiel van de leraar. In deze visie 
wordt “leraar zijn” beschouwd als een continu leerproces (Aelterman et al., 2008). De professionele 
ontwikkeling van de leerkracht is niet afgerond wanneer hij/zij de lerarenopleiding voltooid heeft, 
het is een permanente opdracht (“Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming”, 2006).   

Dit decreet voorzag oorspronkelijk extra uren voor het mentorschap. Vanaf 1 september 2010 
worden deze mentoruren echter geschrapt in het kader van de onderwijsbegroting 2010 (“Kabinet 
Vlaams minister van Onderwijs en Vorming”, 2009). Scholen voelen dit aan als een klap voor de 
mentoren en de directies die de laatste jaren heel wat inspanningen deden om een goed 
ondersteuningsbeleid uit te bouwen binnen hun school (De Cocker, 2009).  

1.4. Mentorschap in het buitenland 
 
Mentorschap is ‘in’ (Colley, 2002, in Bullough, Young, Hall, Draper, & Smith, 2008). Internationaal 
gezien is er de laatste jaren een tendens om meer te investeren in mentorschap (Orland, 2001) en 
dit zowel in de medische wereld, de industrie, het bankwezen, de sport, de militaire wereld… 
(Strong & Baron, 2004).  

In het onderwijs wordt mentorschap beschouwd als cruciaal voor de ontwikkeling van beginnende 
leerkrachten (Hargreaves & Fullan, 2000; Bullough et al., 2008). Het helpt hen om een succesvolle 
overgang te maken van de lerarenopleiding naar het beroepsveld (Stansbury & Zimmerman, 
2000). Het is niet alleen een weg om de praktijk te verbeteren (Stansbury & Zimmerman, 2000; 
Parker-Katz & Bay, 2008), maar ook een middel om in te spelen op de zorggedachten van de 
leerkrachten (Bosman, Detrez & Gombeir, 1999, zie 2.3.1.) en een strategie om te voorkomen dat 
leerkrachten vroegtijdig afhaken (Parker-Katz & Bay, 2008). Verder blijkt het eveneens een 
positieve impact te hebben op de vroege loopbaanontwikkeling (Colarelli & Bishop, 1990, in Ragins, 
Cotton & Miller, 2000)  en het welbevinden van leerkrachten (Fagenson, 1989, in Ragins, Cotton & 
Miller, 2000; Stansbury & Zimmerman, 2000). Stansbury & Zimmerman (2000) geven aan dat de 
organisatie van aanvangsbegeleiding ook een visitekaartje kan zijn voor de school om leerkrachten 
aan te trekken in tijden van lerarentekort. 
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Verder dient opgemerkt te worden dat mentorschap zich niet alleen beperkt tot het begeleiden van 
leerkrachten en student-leerkrachten. De mentor kan ook een katalysator zijn voor sociale 
verandering in de school (Parker-Katz & Bay, 2008) doordat hij/zij voortdurend moet proberen om 
de bekommernissen en de aspiraties van beginners, beleidsmakers en andere collega’s op elkaar af 
te stemmen (Bosman et al., 1999). Hargreaves & Fullan (2000) merken op dat scholen zonder 
mentor verdeeld zouden worden in een groep oude en een groep jonge leerkrachten die elkaars 
bijdragen onderwaarderen.  

Toch is niet alles zo rooskleurig wat mentorschap betreft. Hargreaves & Fullan (2000) stellen zich 
vragen bij de manier waarop mentorschap geïmplementeerd is in sommige scholen. Zij hebben 
namelijk ervaren dat mentorschap niet altijd zijn vruchten afwerpt in de praktijk. Volgens hen heeft 
dit te maken met de manier waarop scholen naar mentorschap kijken. Het is pas wanneer 
mentorschap gezien wordt als een integrale aanpak voor het lesgeven en de professionele 
ontwikkeling, dat het zijn volle potentieel zal bereiken. 
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2. Aanvangsbegeleiding 
 
Er bestaat geen duidelijk taakprofiel voor een mentor (Struyf, 2006). De meeste mentoren nemen 
verschillende taken op zich: ze bekleden een sleutelpositie in de aanvangsbegeleiding van 
beginnende leerkrachten, ze begeleiden stagiaires, ze zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van 
een nascholingsbeleid, ze werken aan bredere vernieuwingsinitiatieven waarvan de hele school 
beter wordt… (Deketelaere, Kelchtermans, Robben & Sondervorst, 2004).  

In wat volgt, wordt dieper ingegaan op de aanvangsbegeleiding van beginnende leerkrachten 
waarin mentoren een sleutelrol spelen. Dat laatste impliceert dat aanvangsbegeleiding ruimer is 
dan mentorschap. Aanvangsbegeleiding vormt dan ook een aspect van het takenpakket van 
meerdere personen (Deketelaere et al., 2004). 

2.1. Wat is aanvangsbegeleiding? 
 
Aanvangsbegeleiding betreft de begeleiding van beginnende leerkrachten vanaf de start van de 
onderwijsloopbaan (Mesens, 2002) en heeft tot doel de beginnende leerkrachten te laten uitgroeien 
tot ervaren leerkrachten (Saveyn, 2006). Het stelt de beginnende leerkracht meer bepaald in staat 
om zijn/haar basiscompetenties te vertalen naar de specifieke schoolcultuur, het pedagogisch 
project en het beleid van de school en deze startcompetenties verder te ontwikkelen (Aelterman et 
al., 2008). 

In de praktijk kan aanvangsbegeleiding verschillende vormen aannemen gaande van individuele 
begeleiding tot begeleiding in groep, verplichte tot vrijwillige begeleiding, preventieve tot reactieve 
begeleiding, formele tot informele begeleiding, werk- tot leerbegeleiding, vraaggestuurde tot 
aanbodsgestuurde begeleiding… (zie tabel 3). Uiteraard zijn ook mengvormen mogelijk 
(Deketelaere et al., 2004). 

Continuüm van begeleiding 

Individuele begeleiding: 
één-op-éénrelatie (Deketelaere et al., 2004). 

Begeleiding in groep 

Verplichte begeleiding Vrijwillige begeleiding 

Preventieve begeleiding: 
deze begeleiding wordt georganiseerd om te 
voorkomen dat beginnende leerkrachten in 

situaties terecht komen die ze misschien nog niet 
kunnen hanteren (Deketelaere et al., 2004). 

Reactieve begeleiding: 
er wordt pas ingegrepen wanneer een bepaalde 
situatie zich voordoet (Deketelaere et al., 2004). 

Bv. wanneer er al verschillende ouders gaan 
klagen zijn bij de directie. 

Formele begeleiding: 
er wordt structureel tijd gemaakt voor 
begeleiding (Deketelaere et al., 2004). 

Informele begeleiding:  
spontane begeleiding, niet gepland  

(Deketelaere et al., 2004). 

Werkbegeleiding:  
deze begeleiding zorgt ervoor dat de beginnende 

leerkracht zijn/haar onderwijstaken efficiënt, 
professioneel kan uitvoeren  

(Janssens, 1994; Saveyn, 2006). 

Leerbegeleiding: 
deze begeleiding stimuleert het cognitief 

functioneren van de beginnende leerkracht  
(Janssens, 1994). 

Vraaggestuurde begeleiding Aanbodsgestuurde begeleiding 

    Tabel 3: de verschillende vormen van begeleiding kunnen telkens op een continuüm gesitueerd worden. 

De organisatie van aanvangsbegeleiding past in een visie op de ‘school als lerende gemeenschap’ 
(Vandenberghe & Kelchtermans, 2002, in Deketelaere et al., 2004). Het idee van ‘de school als 
lerende of professionele gemeenschap’ wordt door Cautreels (2008, p.22) gezien als de opdracht 
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van de moderne school. Hij formuleert het als volgt: ‘Een moderne school is een levende 
organisatie met een unieke opdracht: een omgeving zijn waarin iedereen kan leren en zich 
ontwikkelen. Een professioneel schoolmanagement – onder verantwoordelijkheid van een 
professioneel opererend bestuur – geeft leiding bij het vervullen van deze opdracht. Het 
management en de medewerkers werken continu aan de ontwikkeling van de eigen 
professionaliteit met het oog op het verbeteren van het leren door de leerlingen. Professionaliseren 
is deelnemen aan een (collectief) leerproces. Aanvangsbegeleiding vraagt dus om een doordacht 
schoolbeleid en het dient te worden ingebed in de schoolstructuur en aan te sluiten bij de 
schoolcultuur als het werkelijk wil bijdragen tot de professionele ontwikkeling (Deketelaere et al., 
2004).  

2.2. Aandacht voor aanvangsbegeleiding 
 
Hoewel aanvangsbegeleiding van alle tijden is (Cautreels, 2008), zijn er toch bepaalde factoren die 
ervoor zorgen dat de aandacht voor aanvangsbegeleiding toeneemt. Eén reden om 
aanvangsbegeleiding te voorzien zijn de hoge uitstapcijfers van pas afgestudeerde leerkrachten 
(o.m. Stansbury & Zimmerman, 2000; Ingersoll & Kralik, 2004; Corbell, Reiman & Nietfeld, 2008; 
Stanulis & Floden, 2009). Stansbury & Zimmerman (2000) geven aan dat één derde van de jonge 
leerkrachten het onderwijs binnen de drie jaar verlaat. Uit het arbeidsmarktrapport van 2008 
(“Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming”, 2008) blijkt dat gemiddeld 26,5% van de jonge 
leerkrachten het basisonderwijs binnen de vijf jaar verlaat. Het arbeidsmarktrapport van 2009 
(“Vlaams Ministerie van onderwijs en Vorming”, 2009d) rapporteerde een gemiddelde van 27%.  

Zeker in tijden van lerarentekort zorgt dit voor onrust. Eind maart 2009 bleek de invulling van de 
openstaande vacatures voor leerkracht basisonderwijs 77% te bedragen. Dit betekent dat er in 
23% van de gevallen geen leerkracht gevonden wordt. Dit percentage stijgt nog ieder jaar 
(“Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming”, 2009d). Door begeleiding te voorzien, wil men de 
praktijkschok opvangen die de meeste beginnende leerkrachten ervaren en hoopt men deze 
vroegtijdige uitval te beperken.  

 Tabel 4: openstaande vacatures voor een leerkracht basisonderwijs op het einde van de maand  
 maart ("Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming", 2009d).  

Aanvangsbegeleiding dient ook bekeken te worden vanuit het perspectief van professionele 
ontwikkeling. Gedurende de lerarenopleiding hebben de beginnende leerkrachten een aantal 
fundamenten of beter gezegd basiscompetenties verworven. Deze basiscompetenties geven aan 
wat het onderwijs en de maatschappij minimaal verwachten van een beginnende leerkracht, het 
zijn met andere woorden startcompetenties. Met het oog op het loopbaanlang leren van 
leerkrachten, stellen deze basiscompetenties de beginnende leraren in staat om binnen de context 
van de school door te groeien naar het beroepsprofiel van leraar, mits hij/zij hierbij begeleid wordt 
(Devos & Vanderheyden, 2002; Saveyn, 2006; Aelterman et al., 2008). Aanvangsbegeleiding is 
met andere woorden een manier om te komen tot een geïntegreerd continuüm van 
professionalisering (Michiels, 2006) waarbij de lerarenopleiding, de aanvangsbegeleiding en de 
nascholing op elkaar afgestemd worden (Devos & Vanderheyden, 2002).  

 Aantal openstaande vacatures  
eind maart 

Vervullingspercentage 

maart 2005 79 89% 

maart 2006 129 86% 

maart 2007 124 83% 

maart 2008 218 74% 

maart 2009 357 77% 
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In het licht van het toenemend belang van professionalisering, zien sommige beleidsmakers de 
organisatie van aanvangsbegeleiding ook als een middel om goede leerkrachten te belonen door 
hen te promoveren tot mentor (Little, 1990, in Hobson et al., 2009). Enige oplettendheid is hier 
wel vereist want goed lesgeven impliceert niet onmiddellijk dat je een goede mentor bent. Goed 
kunnen lesgeven is een noodzakelijke voorwaarde, maar geen voldoende gegeven (Michiels, 2006). 
Zoals verder wordt besproken, dient een mentor namelijk over een aantal competenties te 
beschikken.  

2.3. Beginnende leerkrachten en aanvangsbegeleiding 

2.3.1. Het ingroeiproces van beginnende leerkrachten 
 
Lortie (1975, in Hargreaves, 2005) merkt op dat het cruciaal is dat beginnende leerkrachten een 
succesvolle overgang maken naar ‘the other side of the desk’. De overgang van de lerarenopleiding 
naar het werkveld, is dikwijls heel groot waardoor de meeste beginnende leerkrachten een 
praktijkschok ervaren (Veenman, 1984; Gold, 1996, in Kelchtermans & Ballet, 2002; Aelterman et 
al., 2008). Deze schok heeft volgens Kelchtermans & Ballet (2002) niet alleen te maken met 
ervaringen in de klas, maar ook met de socialisatie van leerkrachten in de school als organisatie.  

Moir (1999) geeft aan dat beginnende leerkrachten gedurende hun eerste werkjaar vijf fasen 
doorlopen (zie figuur 3). De fase die de beginnende leerkracht doorloopt vooraleer hij/zij het 
schooljaar start, is de ‘anticipation stage’. Deze fase wordt gekenmerkt door angst, maar ook door 
romantische beelden van het onderwijs. Deze beelden worden algauw aangetast en de beginnende 
leerkracht ervaart een praktijkschok. Hij/zij komt terecht in een ‘survival phase’. Naar het einde 
van het eerste trimester toe, zijn de beginnende leerkrachten enorm vermoeid en stellen ze hun 
eigen capaciteiten in vraag. Moir spreekt van de ‘disillusionment phase’. Na een stressvolle periode 
zorgt de vakantie op het einde van het eerste trimester voor een verademing. Het geeft de 
beginnende leerkrachten niet alleen de kans om even uit te rusten, maar ook om te reflecteren en 
een aantal zaken voor te bereiden. Op die manier komen de leerkrachten begin januari meestal 
terecht in een ‘rejunevation phase’ en kunnen ze weer met volle moed starten. Naar het einde van 
het schooljaar toe, bereikt de leerkracht de ‘reflection phase’ waarin hij/zij alles op een rijtje zet. 
Hij/zij maakt dan ook plannen voor het volgende jaar. 
Moir (1990, in Moir & Stobbe, 1995) merkt wel op dat niet elke leerkracht deze fasen in eenzelfde 
volgorde en eenzelfde tijdspanne doorloopt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Figuur 3: de beginnende leerkrachten doorlopen vijf fasen doorheen hun 
eerste werkjaar (Moir, 1999, p.21). 
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Bosman et al. (1999) stellen het ingroeiproces van beginnende leerkrachten voor aan de hand van 
een leer-krachtige groeispiraal (zie figuur 4). Eenmaal de drie basisbehoeften (fysiek en psychisch 
welbevinden, zich veilig voelen en erbij horen) zijn ingelost, kunnen er volgens hen verdere 
stappen ondernomen worden om de beginnende leerkracht daadwerkelijk professioneel te laten 
ingroeien in het schoolgebeuren. Op de groeispiraal is duidelijk te zien dat de zorggedachten van 
de beginnende leerkrachten in eerste instantie ik-gericht zijn. In die zin, kan er een vergelijking 
gemaakt worden met de stadia van zorggedachten van Fuller & Bown (1975, in Eisenschmidt, z.d.; 
1975, in Loughran, 2006) die de beginnende leerkrachten tijdens de lerarenopleiding doorlopen 
hebben.  

 
 
 

 

 

 

  

 
 

 

2.3.2. Problemen van beginnende leerkrachten 
 
Shulman (2004, in Pols, 2009) merkt op dat lesgeven heel complex is en dat het één van de 
moeilijkste en meest uitdagende activiteiten is. Een beginnende leerkracht krijgt direct heel wat 
verantwoordelijkheden in zijn schoot geworpen. De beginner wordt in geen enkel ander beroep in 
dezelfde positie geplaatst als de ervaren leerkracht (Bartell, 1995; Stansbury & Zimmerman, 2000; 
Le Maistre & Paré, 2009). Daarbij komt zeker dat de maatschappij steeds hogere verwachtingen 
stelt ten aanzien van het onderwijs waardoor het lerarenberoep steeds complexer wordt 
(Hargreaves & Fullan, 2000; Devos & Vanderheyden, 2004; Ballet & Kelchtermans, 2009; Le 
Maistre & Paré, 2009). Het is dus heel normaal dat beginnende leerkrachten problemen ervaren. 
Zelfs de beste lerarenopleiding kan de beginner niet helemaal voorbereiden op deze taak (Bartell, 
1995).  

Veenman (1984) merkt op dat beginnende leerkrachten in het basisonderwijs vooral problemen 
ondervinden wat betreft klasmanagement, individuele verschillen tussen leerlingen en het 
evalueren van het werk van de leerlingen. Hoewel het onderzoek van Veenman wat ouder is, wijst 
recenter onderzoek erop dat zijn bevindingen nog steeds relevant zijn (Britton, Paine & Raizen, 
1999, in Stansbury & Zimmerman, 2000).  
 
De uitdagingen voor nieuwe leerkrachten situeren zich echter niet alleen op klasniveau. 
Beginnende leerkrachten dienen ook een plaats te vinden binnen de schoolorganisatie met haar 
eigen cultuur. Doorheen de jaren heeft de school als organisatie (het team, de ouders, de 
directeur, de leden van het schoolbestuur…) immers bepaalde ideeën opgebouwd van wat goed 
lesgeven is en hoe dit in de praktijk moet plaatsvinden. Daarbij komt dat er in een school bepaalde 
machtsrelaties aanwezig zijn tussen de verschillende leden van het team waardoor de beginnende 
leerkracht in feite geconfronteerd wordt met een soort micropolitiek (Kelchtermans & Ballet, 2002; 
Kelchtermans & Ballet, 2005). Deze situatie is voor beginners soms heel stresserend. De 

Figuur 4: leer-krachtige groeispiraal (Bosman, Detrez & Gombeir, 1999) 
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verwachtingen van de organisatie leggen heel wat druk op hun schouders (Schempp et al., 1993, 
in Kelchtermans & Ballet, 2002), des te meer omdat niet alle verwachtingen expliciet uitgedrukt 
worden (Kelchtermans & Ballet, 2002).  
In het licht hiervan, is het dus van uiterst belang dat oudere leerkrachten, die ondertussen de 
knepen van het vak kennen, via mentoring proberen om de nieuwkomers in te wijden in de cultuur 
van de organisatie (Hulling-Austin, 1990, in Stansbury & Zimmerman, 2000) en hen te helpen bij 
de complexe problemen die ze ondervinden aan het begin van hun loopbaan (Le Maistre & Paré, 
2009).  

2.3.3. Redenen waarom leerkrachten het basisonderwijs vroegtijdig 
verlaten 
 
Stansbury & Zimmerman (2000) geven aan dat één derde van de jonge leerkrachten het onderwijs 
binnen de drie jaar verlaat. Uit het arbeidsmarktrapport van 2009 (“Vlaams Ministerie van 
Onderwijs en Vorming”, 2009d) blijkt dat gemiddeld 27% van de jonge leerkrachten het 
basisonderwijs binnen de vijf jaar verlaat. Volgens Stansbury & Zimmerman (2000) hebben vooral 
scholen binnen de stad en landelijke scholen moeite om hun leerkrachten te behouden. In 
Vlaanderen steekt het probleem om  beginnende leerkrachten in grote steden te behouden ook de 
kop op. De cijfers van het arbeidsmarktrapport tonen aan dat de uitstroompercentages in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest twee tot drie keer zo groot zijn dan in de rest van Vlaanderen 
(“Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming”, 2008; 2009d). In wat volgt, worden een aantal 
belangrijke redenen besproken waarom pas afgestudeerde leerkrachten het onderwijs vroegtijdig 
verlaten. 

Volgens Carroll (2005, in Le Maistre & Paré, 2009) is het gebrek aan ondersteuning één van de 
voornaamste redenen. Sommige nieuwe leerkrachten zien werkelijk door de bomen het bos niet 
meer en worden bedolven onder het werk. Een mentor of een collega die hen pedagogisch-
didactische ondersteuning geeft, maar hen ook emotioneel ondersteunt is hier zeker op zijn plaats. 
Het welbevinden van de beginnende leerkracht zal door degelijke ondersteuning ongetwijfeld 
stijgen (Jacobs, 2002; Aelterman, Engels, Van Petegem & Verhaeghe, 2003). Toch kan er de 
meeste mentoren niets verweten worden. Zij doen wat ze kunnen en men mag niet vergeten dat 
aanvangsbegeleiding niet hun enige taak is. Le Maistre & Paré (2009) merken dan ook op dat 
mentorschap heel tijdsintensief is.   

Een andere belangrijke reden waarom beginnende leerkrachten het onderwijs verlaten is het te 
grote onderscheid tussen hun verwachtingen en de werkelijkheid (Le Maistre & Paré, 2009), wat 
heel wat onderzoekers omschrijven als ‘de praktijkschok’. Declerck (2003) ziet mentorschap 
bijgevolg als een middel om deze praktijkschok te verlichten. Zo merken Deketelaere et al. (2004) 
bijvoorbeeld op dat het heel positief is wanneer mentoren hun eerste ervaringen in het onderwijs 
delen met de startende leerkracht  (zie 2.4.2.: de mentor als ervaringsdeskundige-coach). Zo 
merken de beginnende leerkrachten immers dat zij niet de enige zijn die met deze problemen 
kampen. 
Daarnaast is autobiografische reflectie, die vertrekt vanuit de discrepantie die de beginnende 
leerkrachten ervaren tussen hun verwachtingen en de realiteit, zeker aangewezen (Kelchtermans, 
2001). Kelchtermans (2001, p.96) stelt dat jonge leerkrachten door deze reflectie de verschillen 
tussen de ervaren feiten en het interpretatiekader minder als een breuk ervaren en dat ze zich 
bijgevolg minder voor de leeuwen gegooid voelen. Het is echter nog niet duidelijk welk effect 
mentorschap op de uitstroom van beginnende leerkrachten heeft (Vlaams Ministerie van Onderwijs 
en Vorming, 2008). 
 
Een derde reden is het feit dat ‘leerkracht zijn’ meer inhoudt dan enkel lesgeven. Een leraar wordt 
ook belast met administratieve taken, extra-murosactiviteiten, vergaderingen…. Sommige 
leerkrachten kunnen deze werkdruk niet aan en verlaten het onderwijs omwille van de intensiteit 
van het lerarenberoep (Declerck, 2003; Devos & Vanderheyden, 2004; Vlaams Ministerie van 
Onderwijs en Vorming, 2008).  
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In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het hoge uitstroompercentage vooral te wijten aan de 
moeilijke werkomstandigheden. De multiculturaliteit in Brussel en de taalproblematiek maken de 
job immers nog complexer (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2008).  

2.3.4. Wat verwachten beginnende leerkrachten van de 
aanvangsbegeleiding? 
 

Hoewel het nog niet duidelijk is wat de exacte impact van mentorschap op de uitstroom van pas 
afgestudeerde leerkrachten is (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2008), is er wel al 
onderzoek dat aantoont dat de organisatie van aanvangsbegeleiding een meerwaarde is om leraren 
aan te trekken (Rots, Aelterman, Vlerick & Vermeulen, 2007). Hieruit blijkt dat leerkrachten wel 
degelijk belang hechten aan aanvangsbegeleiding. Toch dient opgemerkt te worden dat niet alle 
mentorrollen een effect hebben: enkel de ‘mentor als informatiebron’ en de ‘mentor als evaluator’ 
blijken een effect uit te oefenen. 

Hoewel de mentor als coach geen effect heeft op het al dan niet instappen van leerkrachten in het 
onderwijs, blijkt uit onderzoek dat beginnende leerkrachten wel degelijk emotionele en technische 
hulp verwachten van hun mentor (Wang & Odell, 2002, in Norman & Feiman-Nemser, 2005). 
Verder willen ze ook een mentor die optreedt als gids en hen meer vertelt over de lokale gebruiken 
en het beleid. Norman & Feiman-Nemser (2005) interpreteren dit echter als een nauwe visie op 
mentorschap. Volgens hen is er nog een derde vorm van mentorschap die kan leiden tot 
professionele ontwikkeling: “educative” mentoring. Hierbij focust de mentor niet alleen op de 
noden van de beginner, hij/zij tracht hem ook te stimuleren om zelf te reflecteren. 

2.4. Mentoren die de beginnende leerkrachten begeleiden 

2.4.1. Algemene kenmerken 
 
Michiels (2006) ziet de mentor als een ervaren leerkracht, die omwille van zijn ervaring, 
deskundigheid en gezag, gevraagd wordt om een middenmanagementsfunctie op te nemen en 
bijvoorbeeld beginnende leerkrachten te begeleiden. Hierbij vindt hij het wel belangrijk dat de 
mentor voldoende effectieve lesuren behoudt zodat hij/zij contact bewaart met wat leeft aan de 
basis. Daarenboven is hij ervan overtuigd dat zeggingskracht (gezag) verworven wordt vanuit een 
voorbeeldfunctie. In die zin kan mentorschap dus nooit een uitloopbaan zijn. 

Deze visie is ook terug te vinden in het Vlaamse beleid. Het Vlaams Parlement (2006a) en het 
Kabinet van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming (2009) beklemtonen eveneens het 
belang van ervaring om mentor te worden. Daarnaast vereist het Vlaamse Ministerie van Onderwijs 
en Vorming (2009a) dat de mentor ook zelf een actieve leraar blijft. Zij stelt dat de leraar 
maximum voor de helft van zijn totale opdracht met mentoring mag worden belast.  

Toch zijn ervaring als leerkracht en gezag onvoldoende om een goede mentor te zijn. Orland 
(2001, p.75) formuleert het als volgt: ‘learning to become a mentor is a conscious process of 
induction into a different teaching context and does not ‘emerge’ naturally from being a good 
teacher of children.’ Dit impliceert dus dat het om een vormingsproces tot mentor gaat waarbij de 
mentor een aantal vaardigheden dient te verwerven (zie 2.4.4). Evertson & Smithey (2000, in 
Norman & Feiman-Nemser, 2005) beklemtonen dat deze vaardigheden en kennis noodzakelijk zijn 
voor goed mentorschap. Tijdens dit vormingsproces, maar ook tijdens de aanvangsbegeleiding 
speelt reflectie uiteraard een belangrijke rol (zie 2.6. en 3.4.).  

Tot slot voegt Fletcher (2000, p.8) het volgende eraan toe: ‘To be a good mentor there must be 
personal and professional engagement.’ Daarmee bedoelt hij dat de mentor niet alleen bereid moet 
zijn om tijd vrij te maken, maar dat hij/zij ook bereid moet zijn om te luisteren naar de mentee en 
samen met hem/haar naar een oplossing te zoeken. Dit betekent uiteraard niet dat de mentor alle 
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problemen moet oplossen, ook de mentee moet zich engageren aangezien het de bedoeling is dat 
hij/zij deze problemen zelf leert oplossen.   

2.4.2. Taakopvattingen 
 
Taakopvattingen zijn een onderdeel van het professioneel interpretatiekader van de mentor en 
komen naar voren in metaforen over mentoren. Ze kunnen gesitueerd worden op een continuüm 
van werk- naar leerbegeleiding, van ondersteuning naar uitdagen, van alles zelf in handen nemen 
naar delegeren… (Deketelaere, 2002; Deketelaere et al., 2004). 

Afhankelijk van de situatie zal de mentor een andere rol op zich nemen (Deketelaere, 2002; 
Deketelaere et al., 2004). Aangezien mentorrollen heel complex zijn (Dunne & Villani, 2007), 
worden er in de literatuur heel wat rollen onderscheiden. Een aantal onderzoekers (zoals o.m. 
Deketelaere et al., 2004; Dunne & Villani, 2007) hebben een poging ondernomen om de 
belangrijkste rollen van de mentor op een rijtje te zetten. 

De belangrijkste rollen van de mentor 

 Weinig werkbegeleiding Veel werkbegeleiding 

Weinig leerbegeleiding Mentor als spiegelend 
observator  
 
De mentor laat de beginnende 
leerkracht weten dat hij/zij 
gemerkt heeft dat er een 
probleem is, maar gaat hier 
niet verder op in. 

Mentor als expert 

 

De mentor stelt zich op als een 
deskundige, een expert en 
geeft de beginnende leerkracht 
adviezen en tips. 

Veel leerbegeleiding Mentor als facilitator 

De mentor zet de beginnende 
leerkracht aan tot reflectie 
over het eigen handelen, zodat 
hij/zij zelf een aantal 
mogelijkheden gaat zien en 
uitproberen in de praktijk. 

Mentor als 
ervaringsdeskundige-coach 

De mentor vertelt de 
beginnende leerkracht over 
zijn/haar eigen ervaringen. 
Deze verhalen zijn dikwijls heel 
waardevol voor de beginnende 
leerkracht omdat hij/zij zichzelf 
erin herkent en omdat hij/zij er 
handelingsalternatieven in 
terugvindt. 

Tabel 5: de belangrijkste mentorrollen volgens Deketelaere, Kelchtermans, Robben & Sondervorst (2004). Deze 
rollen kunnen gepositioneerd worden in het kwadrant leerbegeleiding - werkbegeleiding. 
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Tabel 6: de belangrijkste mentorrollen volgens Dunne & Villani (2007). 

Uit een analyse van deze rollen, blijkt dat er twee belangrijke taken weggelegd zijn voor de 
mentor: enerzijds het ondersteunen van de beginnende leerkracht en anderzijds aansporen tot 
verdere ontwikkeling. Volgens Cautreels (2008) zijn deze twee taken essentieel voor een brede kijk 
op mentoring en meer bepaald op de begeleiding van beginnende leerkrachten. Feiman-Nemser, 
Carver, Schwille & Yusko (1999, in Carver & Katz, 2004) voegen eraan toe dat het belangrijk is dat 
er een balans wordt gevonden tussen ondersteuning en ontwikkeling/uitdaging. 

Het is dus van uiterst belang dat de mentor zich bewust wordt van de rollen waarnaar zijn/haar 
voorkeur gaat (Deketelaere, 2002). Verder acht Deketelaere (2002) het ook belangrijk dat de 
directie en de collega’s eens stilstaan bij de invulling van de mentortaken om zich zo bewust te 
worden van discrepanties in de taakopvattingen en te komen tot een coherente visie op de 
mentorrol binnen het team.  

2.4.3. Taken van de mentor als aanvangsbegeleider 
 
De taken van de mentor als aanvangsbegeleider zijn volgens Moir & Stobbe (1995) ook afhankelijk 
van de fase waarin de beginnende leerkracht zich bevindt (zie figuur 5). Aanvankelijk zal de 
begeleiding eerder gericht zijn op ondersteuning van de leerkracht, terwijl men zich na de 
kerstvakantie meer zal kunnen toespitsen op reflectie en dus op de verdere ontwikkeling van de 
leerkracht.  

Belangrijkste rollen van de 
mentor 

Beschrijving 

Mentor als collegiale gids De mentor helpt de beginnende leerkracht om zich aan te 
passen aan de nieuwe omgeving, hij/zij geeft hem/haar 
informatie en wijst hem/haar de weg. Hij/zij zorgt er ook voor dat 
de beginnende leerkracht op de hoogte is van de schoolcultuur en 
hij/zij voorziet een antwoord op de onmiddellijke vragen en 
noden van de startende leerkracht. 

Mentor als consultant De mentor ondersteunt de beginnende leerkracht op een 
actieve manier in moeilijke situaties met anderen (collega’s 
personeel, ouders…). Hij/zij zorgt ervoor dat de beginnende 
leerkracht de kans krijgt om zijn/haar mening toe te lichten.   

Mentor als doorwinterde 
leerkracht 

De mentor deelt ervaringen, kennis, inzichten wanneer de 
beginnende leerkracht hierom vraagt.  

Mentor als coach De mentor voert reflectieve conservaties over leren en 
lesgeven met de beginnende leerkracht, waardoor het 
onderwijsrepertorium van de beginnende leerkracht wordt 
uitgebreid en verbeterd. 

Figuur 5: de taken van de mentor verschillen naargelang de fase waarin de beginnende leerkracht zich bevindt  
(Moir & Stobbe, 1995). 
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De nood van beginnende leerkrachten aan bronnen tijdens de survival phase, wordt zeker 
ondersteund door de literatuur. Gordon (1991, in Brewster & Railsback, 2001) geeft aan dat 
beginnende leerkrachten vooral nood hebben aan informatie over zaken die ze dagelijks nodig 
hebben. Een voorbeeld hiervan is het vinden van de nodige lesmaterialen. Kauffman, Johnson, 
Kardos, Liu & Peske (2002) geven aan dat beginnende leerkrachten het zeker appreciëren wanneer 
ze advies krijgen over wat ze moeten onderwijzen en hoe ze dit moeten doen. Uiteraard kan ook 
een collega deze hulp bieden.  

2.4.4. Opleiding 
 
Sinds het nieuwe decreet van 2006 betreffende de lerarenopleiding in Vlaanderen, dienen alle 
mentoren voorafgaand aan of aan het begin van het mentorschap een mentorenvorming of een 
equivalente opleiding te volgen (“VVKSO”, 2007; “Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming”, 
2009a).  Uit het onderzoek van Crasborn, Hennissen, Brouwer, Korthagen & Bergen (2008) blijkt 
dat scholingsprogramma’s voor mentoren een duidelijk effect hebben op hun 
begeleidingsvaardigheden. Moor et al. (2005) merken op dat een goede vorming de mentor ook 
voorbereidt op mogelijke valkuilen van het beroep zoals werkdruk.  

Hoewel heel wat onderzoekers overtuigd zijn van de meerwaarde van het volgen van een opleiding 
(Evertson & Smithey, 2000, in Norman & Feiman-Nemser, 2005; Crasborn et al., 2008; Moor et 
al., 2005, in Hobson et al., 2009; Hennissen, Crasborn, Brouwer, Korthagen & Bergen, 2010), blijkt 
onderzoek naar de evidence-base van de verschillende soorten vormingen voor mentoren toch 
schaars te zijn (Hobson et al., 2009). 

Momenteel verschillen de opleidingen sterk qua inhoud en vormgeving (Ardui, Adriaenssens, 
Janssens, Lootens, Sondervorst, Borzée, d’Hertefelt & Robben, 2009). Het is de inrichtende macht 
van de school waar de mentor werkt, die bepaalt welke belangrijke accenten de mentorenvorming 
moet bevatten (“VVKSO”, 2007). Dit betekent dat de mentor niet noodzakelijk een 
postgraduaatopleiding hoeft te volgen, het kan ook om een andere vorm van nascholing gaan die 
leidt tot het attest van decretale mentor. 

Ofschoon het volgens Michiels (2006) geen sinecure is om een postgraduaatopleiding tot mentor te 
volgen, betekent het volgens hem wel een enorme verrijking zowel voor de mentor als voor de 
school. De Arteveldehogeschool  (2007) in Gent bevestigt dit door in haar folder mee te geven dat 
het postgraduaat het hele professionaliseringsproces van leraren en school zal ondersteunen.  
Ardui et al. (2009) spreken zich niet uit over het feit of de mentor al dan niet een 
postgraduaatopleiding moet volgen. Zij schuiven wel tien indicatoren naar voren voor 
kwaliteitsvolle mentorenopleidingen. Deze criteria zijn meetbaar en ze moeten het mogelijk maken 
om kwaliteitsverbetering binnen de opleidingsinstellingen na te streven door zelfevaluatie.  

2.5. Andere actoren die een rol spelen in de 
aanvangsbegeleiding 

2.5.1. De schoolleider 
 
De directie heeft een grote verantwoordelijkheid bij het scheppen van gunstige leercondities voor 
alle leerkrachten. ‘Leraar zijn’ is immers een ontwikkelingsproces waardoor de leraar steeds beter 
grip krijgt op zijn/haar eigen functioneren en beter in staat wordt om zijn verantwoordelijkheden 
op te nemen ten aanzien van de lerenden, de school, de onderwijsgemeenschap en de 
maatschappij. In die zin is een emancipatorisch personeelsbeleid dan ook een noodzakelijke 
voorwaarde om het professionele groeimodel te ondersteunen (Aelterman et al., 2008).  

Gegeven het belang van goede aanvangsbegeleiding en de veelzijdige taakinvulling van de mentor, 
is het verder wenselijk dat de directie de taak van de mentor bij de aanvangsbegeleiding duidelijk 
omschrijft in het beleidsplan (Michiels, 2006). Dit kan het best door even samen te zitten met de 
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mentor en eventueel ook met andere collega’s, zoals hierboven reeds werd aangegeven. Een 
duidelijke taakomschrijving en een afbakening van de grenzen zijn immers een voorwaarde voor 
een kwaliteitsvolle aanpak (Michiels, 2006). Hierbij is het voor de vertrouwensrelatie tussen de 
mentor en de mentee essentieel dat er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen de rol van 
rechter/evaluator en die van helper/ondersteuner (Stroble & Cooper, 1988; Moir & Stobbe, 1995; 
“Schooladviescentrum”, 1996; Stansbury & Zimmerman, 2000; Denil, 2002; Michiels, 2002).   

Tot slot is het vastleggen van een duidelijke functiebeschrijving voor de beginnende leerkrachten 
ook een must. Op die manier krijgt de beginnende leerkracht immers zicht op wat er van hem/haar 
verwacht wordt (Denil, 2002). Bij deze functiebeschrijving is het van belang dat de directie 
rekening houdt met de loopbaanontwikkeling (Denil, 2002) aangezien onrealistische verwachtingen 
de zelfontplooiing van beginnende leerkrachten onmogelijk maken (Michiels, 2002).  

2.5.2. De andere leden van het schoolteam 
 
Het hele team is verantwoordelijk voor het onthaal en de ingroei van nieuwe leerkrachten. Michiels 
(2006; 2010) merkt op dat het doorschuiven van deze opdracht naar de mentor al te gemakkelijk 
is en dat het de taak van de mentor onmogelijk maakt. Weliswaar worden de verschillende actoren 
– elk op hun eigen manier – bij de ondersteuning betrokken (Saveyn, 2006). Zo gaat het ook vaak 
om informele tussenkomsten waarbij collega’s elkaar onderling helpen (Saveyn, 2006).  

Deze gedeelde verantwoordelijkheid wordt ook weergegeven in de aanvangsbegeleidingsstructuur 
die Deketelaere et al. (2004) naar voren schuiven (zie figuur 6). Toch dient opgemerkt te worden 
dat veel afhankelijk is van de schoolcultuur. Deketelaere et al. (2004, p.45-46) formuleren het als 
volgt: ‘Een structurele verankering van aanvangsbegeleiding is noodzakelijk, maar garandeert 
geenszins het succes ervan. Dit succes is onder andere afhankelijk van de mate waarin deze 
structuur “samengaat met” en ‘betekenis krijgt in” de aanwezige schoolcultuur.’ In die zin is het 
belangrijk dat men bij de ontwikkeling van een concept voor aanvangsbegeleiding, rekening houdt 
met de kenmerken van de schoolcultuur waarbinnen dit concept geïmplementeerd moet worden 
(Deketelaere et al., 2004).  

 

Aelterman et al. (2008, p.70) merken op ‘dat een school die initiatieven neemt om beginnende 
leraren te begeleiden, een school is die bezorgd is om de kwaliteit van het onderwijs en het 
welbevinden van haar leraren.’ Ondersteuning bij de professionele ontwikkeling, ondersteuning 

Figuur 6: structuur aanvangsbegeleiding (Deketelaere et al., 2004) 
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door de directie en collegialiteit blijken immers belangrijke determinanten te zijn voor het 
welbevinden van leerkrachten (Aelterman et al., 2003).  

2.6. De rol van reflectie binnen de aanvangsbegeleiding 
 
Zoals reeds werd aangegeven, leren leerkrachten hun loopbaan lang (Deketelaere et al., 2004; 
Aelterman et al., 2008). Kelchtermans (2001) verwijst met de term ‘professionele ontwikkeling’ 
naar het continu leren van leerkrachten dat voortvloeit uit de betekenisvolle interactie met hun 
professionele omgeving.  
 
Reflectie wordt een belangrijke rol toegeschreven in dit ontwikkelingsproces. Procee & Visscher-
Voerman (2004, p.37) omschrijven het als volgt: ‘Door op een andere manier, vanuit een ander 
invalshoek, of een ander gezichtspunt, te kijken naar ervaringen, kan reflectie een krachtig 
instrument zijn voor de kennisontwikkeling op het eigen vakgebied. Reflecteren is dan ‘al denkend 
iets anders zien’.’  
 
Schön (1987, in Korthagen & Vasalos, 2002; 1983, in Cautreels, 2008) en Calderhead (1989, in 
Korthagen & Vasalos, 2002) erkennen de rol van reflectie eveneens. Ze geven aan dat het 
vermogen tot systematische reflectie en essentiële vereiste is om te kunnen leren uit ervaringen. 
Het eigen functioneren in vraag stellen en bijsturen is bijgevolg ook één van de 
verantwoordelijkheden van de leraar die opgenomen werd in de basiscompetenties (functioneel 
geheel 5) en het nieuwe beroepsprofiel (typefunctie 5) (Aelterman et al., 2008).  
 
Dit laatste impliceert dat niet alleen de beginnende leerkracht zijn/haar handelen in vraag dient te 
stellen, maar dat ook de mentor dient te reflecteren. De mentor is immers in eerste instantie ook 
leerkracht. Volgens Le Maistre & Paré (2009) zijn het de vragen van de beginnende leerkrachten 
die de mentor aanzetten om te reflecteren over zijn/haar eigen praktijk. Deze zelfreflectie van de 
mentor is niet alleen een must voor zijn/haar eigen professionele ontwikkeling, het betekent ook 
een meerwaarde voor de voorbeeldfunctie die de mentor bekleedt. Door zelf te reflecteren, zet 
hij/zij de beginnende leerkracht immers aan om hetzelfde te doen (Deketelaere et al., 2004).  

Cautreels (2008) merkt op dat het proces van reflecteren een zorgvuldige begeleiding 
veronderstelt. De mentor kan de beginnende leerkracht bijvoorbeeld via intervisie aanzetten tot 
reflectie (Saveyn, 2006). Hierbij is het belangrijk dat alle deelnemers in staat zijn om hun eigen 
pedagogische en didactische opdracht en aanpak in teamverband bespreekbaar te maken 
(functioneel geheel 7 of typefunctie 7) (Aelterman et al., 2008).  

Wanneer de beginnende leerkracht de gewoonte nog niet heeft ontwikkeld om te reflecteren, is het 
belangrijk dat de mentor dit aanleert aangezien reflectie essentieel is om goed te kunnen lesgeven 
(Danielson, 2002). Stansbury & Zimmerman (2000) stellen dat dit het beste lukt wanneer de 
mentor zelfreflectie voortoont. Stapsgewijs leert de beginnende leerkracht dan welke vragen hij/zij 
moet stellen bij zijn/haar praktijk. In het begin zal de mentor zelf nog oplossingen aanbieden, 
maar het is de bedoeling dat de mentor de hulp telkens vermindert naarmate de beginnende 
leerkracht aan zelfvertrouwen wint. Op die manier dient de mentor in feite te evolueren van meer 
sturend naar het faciliteren van de jonge leerkracht. Bij dit laatste, vervult de mentor de rol van 
reflectiepartner. Procee & Visscher-Voerman (2004, p.39) omschrijven de reflectiepartner als volgt: 
‘De reflectiepartner zorgt voor de nodige afstand tot de doorleefde ervaring, stelt doordringende 
vragen, opent nieuwe horizonten, en is niet snel tevreden met de antwoorden. Daarbij heeft de 
reflectiepartner één doel voor ogen: het ondersteunen van het leerproces van de ander. Waar die 
inhoudelijk precies uitkomt is niet zo belangrijk, wel de kwaliteit van het proces. De ideale 
reflectiepartner beschikt over een combinatie van eigenschappen: hij/zij is in staat tot het 
ondersteunen van de persoon en is tegelijk kritisch op de inhoud van wat er gezegd wordt; hij/zij 
kan gebruik maken van onverwachte invalshoeken en streeft tegelijk niet een eigen inhoudelijke 
agenda na.’  
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Voor het begeleiden van deze reflectieprocessen, kan de mentor een beroep doen op een 
uitbreiding van het model van de lagen van de persoonlijkheid (zie 1.1.3.). Dit model van de 
niveaus van verandering (zie figuur 7) kan de mentor helpen bij het bepalen van het (de) niveau(s) 
waarop het probleem zich bevindt én op welk(e) niveau(s) de begeleiding dus moet plaatsvinden 
(Korthagen, 2001; Korthagen & Vasalos, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korthagen (2001) merkt op dat elk niveau om een andere aanpak vraagt. Toch staan de 
verschillende niveaus niet los van elkaar en het is dus belangrijk dat de mentor ook de aandacht 
verbreedt naar de andere lagen. Een goede mentor moet met andere woorden flexibel heen en 
weer kunnen schuiven tussen de verschillende niveaus van reflectie (Korthagen & Vasalos, 2001).  

2.7. Belang aanvangsbegeleiding 
 
Hoewel aanvangsbegeleiding op het eerste zicht op een one way-system lijkt, is het volgens Jacobs 
(2002) de bedoeling dat dit resulteert in een goede samenwerking tussen de mentor, de 
vakcollega’s en de beginnende leerkracht waarbij men als gelijkwaardige partners ideeën 
uitwisselt. Vanuit dit standpunt bekeken, halen zowel de mentee, de mentor als de andere collega’s 
hun voordeel uit de organisatie van aanvangsbegeleiding.  Jacobs (2002) stelt het nog ruimer: 
volgens hem heeft de school als organisatie eveneens baat bij de organisatie van goede 
aanvangsbegeleiding. Hieronder worden enkele voordelen van goede aanvangsbegeleiding voor de 
verschillende partijen besproken. Tot slot wordt ingegaan op een aantal valkuilen van 
aanvangsbegeleiding. 

2.7.1. Voordelen voor de mentee 
 
Zoals Deketelaere et al. (2004) opmerken, maken leerkrachten een intensieve professionele 
ontwikkeling door gedurende de eerste jaren van hun loopbaan. In dit opzicht is het belangrijk dat 
een collega of een mentor hen tijdens deze cruciale periode ondersteunt en optreedt als een 
reflectiepartner (Procee & Visscher-Voerman, 2004) zodat ze door reflectie maximale 
ontwikkelingskansen uit hun ervaringen halen. Goede ondersteuning stimuleert echter niet alleen 
de reflectie, maar draagt ook bij tot het welbevinden van de leerkracht, de collegialiteit (Bartell, 
1995) en de socialisatie van leerkrachten (Bullough & Draper, 2004) binnen de school. Verder helpt 
de mentor de beginnende leerkracht ook omgaan met zijn/haar kwetsbaarheid. Hij/zij helpt 
hem/haar bijvoorbeeld om een balans te vinden tussen werk en familie (Bullough & Draper, 2004). 

Figuur 7: model van de niveaus in verandering (Korthagen, 
2001; Korthagen & Vasalos, 2001) 
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2.7.2. Voordelen voor de mentor 
 
Kram (1983) merkt op dat de voordelen op vlak van professionele en psychosociale ontwikkeling 
ook gelden voor de mentor. Aanvangsbegeleiding is immers een interactief gebeuren waarbij de 
verschillende participanten elkaar beïnvloeden (Deketelaere et al., 2004, p.91). In die zin kunnen 
beiden van elkaar leren. Zo merken Hargreaves & Fullan (2000) op dat waar de mentoren de 
beginnende leerkrachten heel wat kunnen bijbrengen op vlak van klasmanagement, ze meestal van 
hun jonge collega’s heel wat kunnen opsteken wat betreft nieuwe didactische werkvormen. 
Daarnaast doen vragen van de beginnende leerkrachten hen nadenken over hun praktijk 
(Danielson, 2002) en ontwikkelen ze ook nieuwe inzichten over de praktijk door te luisteren naar 
hun jonge collega’s en door hen te observeren (Hargreaves & Fullan, 2000). Deze nieuwe inzichten 
en de nieuwe relaties die de mentoren door mentorschap opbouwen, zorgen volgens Hargreaves & 
Fullan (2000) voor een nieuwe boost bij de mentoren waardoor ze weer met veel enthousiasme 
voor de klas staan. Tot slot zorgt ook het feit dat ze hun jongere collega iets kunnen bijbrengen, 
voor voldoening (Kram, 1983). 

2.7.3. Voordelen voor de school als organisatie 
 
Aangezien goede aanvangsbegeleiding de collegialiteit en de socialisatie van beginnende 
leerkrachten bevordert (Bartell, 1995; Bullough & Draper, 2004), maakt het ook de weg vrij voor 
een goede samenwerking binnen het team. Deze samenwerking biedt op haar beurt alle 
leerkrachten de kans om van elkaar te leren en dus professioneel te ontwikkelen. Tot slot schuilen 
er in een goede samenwerking eveneens heel wat kansen naar innovatie toe. De kans op slagen 
vergroot immers naarmate het draagvlak groter wordt. 

2.7.4. Valkuilen voor aanvangsbegeleiding 
 
Aan aanvangsbegeleiding zijn jammer genoeg niet alleen voordelen verbonden. Een aantal 
valkuilen kunnen ervoor zorgen dat aanvangsbegeleiding zijn succes niet bereikt. Zo merken Le 
Maistre & Paré (2009) op dat het mentorschap heel tijdsintensief is. Sommige mentoren geraken 
werkelijk bedolven onder het vele werk en hebben problemen om tegemoet te komen aan de 
noden van hun beginnende collega’s (Maynard, 2000, in Hobson et al., 2009). Dit geeft niet alleen 
zijn gevolgen voor de ontwikkeling van de jonge leerkrachten, maar het bezorgt de mentor ook 
heel wat stress en vaak ook gevoelens van incompetentie of onzekerheid. Deze gevoelens kunnen 
ook opduiken wanneer de mentor zijn/haar jongere collega uitnodigt om zijn/haar klaspraktijk te 
observeren (Bullough, 2005) of wanneer de beginnende leerkracht de mentor nieuwe inzichten 
aanreikt (Orland, 2001). 

Waar sommige mentoren de behoeften van hun mentees niet kunnen inwilligen, blijken er 
mentoren te zijn die hun jonge collega’s net te veel bemoederen. Het is belangrijk dat men dus een 
evenwicht vindt tussen ondersteunen en uitdagen (Deketelaere, 2002; Deketelaere et al., 2004) en 
dat de begeleiding ook evolueert van directe feedback naar begeleiding waar vooral de zelfsturing 
centraal staat (Kram, 1983). Zoals verder wordt besproken (3.1.1.) is het immers de bedoeling dat 
de jonge leerkracht stapsgewijs leert om zelf bepaalde problemen op te lossen en om niet telkens 
terug te vallen op zijn/haar mentor. In die zin zijn uitdaging en autonomie heel belangrijk voor de 
ontwikkeling van de beginnende leerkracht. 

Hoewel de mentor volgens Hargreaves en Fullan (2000) tot slot een zekere verbondenheid binnen 
het team creëert, blijkt uit onderzoek van Bullough (2005) dat de mentor soms het gevoel krijgt 
dat hij er zelf niet bij hoort.  
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3. Factoren die de aanvangsbegeleiding beïnvloeden 
 
Uit de voorafgaande beschrijving kwamen al heel wat factoren naar voren die de 
aanvangsbegeleiding van beginnende leerkrachten kunnen beïnvloeden. In figuur 8 wordt de kern 
van deze beïnvloeding vereenvoudigd voorgesteld. In het kader van het onderzoek in deel III van 
deze masterproef, wordt wat extra uitleg gegeven bij een aantal belangrijke beïnvloedende 
factoren. 

 

Figuur 8: heel wat factoren beïnvloeden de aanvangsbegeleiding van beginnende leerkrachten. 

3.1. De relatie tussen de mentor en de mentee 

3.1.1. Complexe relatie 
 
De relatie tussen de mentor en de mentee is heel complex. Kram (1983) merkt op dat deze relatie 
verandert naar verloop van tijd. Zij onderscheidt vier fasen in de mentorrelatie die nauw met 
elkaar verbonden zijn: ‘the initiation phase’, ‘the cultivation phase’, ‘the separation phase’ and ‘the 
redefinition phase’. Hieronder worden deze fasen kort besproken in de context van de het 
onderwijs.  

De mentorrelatie komt tot stand tijdens ‘the initiation phase’. Het initiatief voor deze relatie komt 
meestal van beide kanten: de jonge leerkracht gaat op zoek naar ondersteuning en hulp en de 
mentor geeft hem/haar ontwikkelingskansen. In deze fase heeft de beginnende leerkracht meestal 
heel wat bewondering voor de mentor en koestert hij/zij heel wat verwachtingen ten aanzien van 
het mentorschap. Tijdens ‘the cultivation phase’ bereiken de verschillende functies van de 
mentorrelatie hun hoogtepunt. De verwachtingen die de mentee koesterde tijdens de beginfase 
worden meteen getoetst aan de realiteit. Na deze fase wordt de derde fase of ‘the separation 
phase’ bereikt. In deze fase verandert de aard van de mentorrelatie door structurele veranderingen 
binnen de school of door een gedragsverandering van de mentor of de mentee. Deze fase is van 
cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling van de beginnende leerkracht. Het biedt hem/haar 
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kansen om te tonen dat hij/zij zelfstandig kan functioneren. In de volgende fase, ‘the redefinition 
phase’, wordt de mentorrelatie herbekeken en wordt de relatie meer vriendschappelijk van aard. 
De mentor en de mentee komen ook meer op gelijke voet te staan. 

Toegepast op de leer-krachtige groeispiraal van Bosman et al. (1999) zal de mentor in de ‘initiation 
phase’ en in een deel van de ‘cultivation phase’ vooral werken aan de drie basisbehoeften van de 
beginnende leerkracht, namelijk ‘fysiek en psychisch welbevinden’, ‘veilig voelen’ en ‘erbij horen’. 
De invulling van deze behoeften is immers essentieel om verder in ‘cultivation phase’ werk te 
maken van het professioneel ingroeien van de beginnende leerkracht. Het zorgt ervoor dat de 
beginnende leerkracht zijn/haar ik-bekommernissen niet langer centraal stelt en dus gaat 
nadenken over interactie met de andere actoren (de leerlingen, de collega’s…) binnen de school. 
Bijvoorbeeld: ‘Zal het mij lukken om tegemoet te komen aan de individuele leernoden van mijn 
leerlingen?’, ‘Zullen mijn collega’s dit wel een goed initiatief vinden?’… of in een verdere fase: ‘Kan 
ik mijn collega’s door mijn enthousiasme overtuigen van het belang van contractwerk?’…  Uiteraard 
zal het ontwikkelen van sympathie bij de collega’s en het verkrijgen van invloed binnen het team 
niet altijd even simpel zijn. De mentor zal de beginnende leerkracht moeten leren omgaan met die 
weerstanden en hij/zij zal de jonge leerkracht moeten overtuigen om deze bedreigingen als 
uitdagingen te beschouwen. Weliswaar is dit geen gemakkelijke positie voor de mentor aangezien 
hij/zij een schakel is tussen de noden van de beginners en de verwachtingen van de school. In die 
zin, kan de mentor de beginnende leerkracht ook niet altijd steunen en moet hij/zij de beginnende 
leerkracht soms ook loslaten. De jonge leerkracht komt hier in de ‘separation phase’ terecht waarin 
hij/zij verplicht is om bepaalde situaties zelf aan te pakken. Dergelijke situaties zijn volgens Kram 
van vitaal belang voor de ontwikkeling van de leerkracht. Het is voor hem/haar immers een kans 
om zichzelf te bewijzen en dus ook om de leer-krachtige groeispiraal zelf in handen te nemen. Dit 
leidt er vervolgens toe dat de relatie met de mentor herbekeken wordt (Bosman et al., 1999; 
Kram, 1983).  

Toch wordt de mentorrelatie niet enkel beïnvloed door het tijdstip (Kram, 1983), maar ook door de 
aard van het begeleidingsprogramma (Tauer, 1996, in Strong & Baron, 2004), de persoonlijke 
kenmerken van de beginnende leerkracht en de mentor …. Verder in dit werk wordt dieper 
ingegaan op een aantal kenmerken van de mentor die een impact hebben op de relatie. 

3.1.2. Basisvereisten voor een goede relatie 
 
Ondanks de vele factoren die hun invloed uitoefenen op de mentorrelatie, is het toch mogelijk om 
aan de hand van de literatuur een aantal basisvereisten voor een goede relatie tussen de mentor 
en de mentee naar voren te schuiven.  

In eerste instantie moeten beide partijen bereid zijn om samen te werken (Gehrke, 1988, in Awaya 
et al., 2003). Dit betekent dat de mentor niet alleen de beginnende leerkracht moet accepteren 
(Maynard, 2000, in Sundli, 2007), maar dat de beginnende leerkracht ook de hulp van de mentor 
moet willen aanvaarden (Little, 1990, in Hobson et al., 2009; Veenman, Denessen, Gerrits & 
Kenter, 2001, in Hobson et al., 2009; Valencic Zuljan & Vogrinc, 2007, in Hobson et al., 2009; 
Roehrig, Bohn, Turner & Pressley, 2008, in Hobson et al., 2009). Scherpereel (2001, in Deketelaere 
et al., 2004) merkt op dat veel afhangt van het feit of de beginnende leerkracht de relatie met 
zijn/haar mentor als controlerend ervaart of als hij/zij het als ondersteuning ervaart en er 
groeimogelijkheden in ziet. Maynard (2000, in Sundli, 2007) stelt het voor als een balans: 
enerzijds moet de mentee voelen dat hij/zij ondersteund wordt, maar anderzijds moet hij/zij ook 
de nodige vrijheid krijgen om zelf te gaan ontdekken. Dit impliceert dat de mentor de beginnende 
leerkracht ook dient te aanvaarden als een professional en een persoon die volop aan het 
ontwikkelen is, in plaats van hem/haar af te rekenen op zijn/haar beperkingen (Rowley, 1999). 
Korthagen (2007) deelt deze visie door te beamen dat de huidige kwaliteiten van leerkrachten een 
sleutel zijn voor hun verdere professionele ontwikkeling.  
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Met het oog op een goede verstandhouding, is het eveneens belangrijk dat er duidelijke 
verwachtingen gesteld worden wat betreft de rol van de mentor, het doel van de begeleiding… 
(“Schooladviescentrum”, 1996; Awaya et al., 2003; Norman & Feiman-Nemser, 2005; Dunne & 
Villani, 2007). Tot slot is het cruciaal dat de relatie gebaseerd is op wederzijds vertrouwen (Moir & 
Stobbe, 1995; Denil, 2002; Awaya et al., 2003; Deketelaere et al., 2004).  

3.2. Impact van gender op de aanvangsbegeleiding 
 
Binnen het onderwijs is al heel wat onderzoek verricht naar de impact van gender op het 
functioneren als leerkracht. In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen twee 
onderzoekstradities die tot nu toe steeds los van elkaar stonden: enerzijds het onderzoek naar 
verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten en anderzijds het dynamische 
genderonderzoek waarbij men nagaat hoe het lesgeven beïnvloed wordt door dominante 
discoursen over gender (Sabbe & Aelterman, 2009).  
 
In het licht van de toenemende feminisering van het onderwijs (maar liefst 85% van de 
leerkrachten in het basisonderwijs is vrouw) (“Dienst voor Beroepsopleiding”, 2008), is het niet 
alleen interessant om na te gaan welke rol gender speelt binnen het onderwijs, maar verdient het 
ook aanbeveling om de impact van gender op de aanvangsbegeleiding te beschouwen.  
Momenteel is dit onderzoeksthema vooral populair binnen de sector van het bedrijfsleven (de 
managementsector), maar zoals Cautreels (2008) ook aangeeft kan dit onderzoek eveneens 
interessante inzichten leveren voor mentoring binnen het onderwijs. Hieronder worden een aantal 
onderzoeksbevindingen besproken en waar mogelijk wordt de link gelegd met het onderwijs. 

Onderzoek toont in eerste instantie aan dat gender een invloed kan hebben op drie niveaus. Op 
structureel niveau kan gender doorwerken op de organisatie binnen de school, op symbolisch 
niveau heeft het zijn impact op de normen en de waarden en op individueel niveau beïnvloedt het 
de identiteitsvorming en het gedrag (“Dienst voor Beroepsopleiding”, 2008). Toegepast op de 
aanvangsbegeleiding, kan gender bijvoorbeeld een impact hebben op de organisatie ervan 
(structureel niveau), de verwachtingen die het team heeft over de professionele ontwikkeling van 
een nieuwe mannelijke collega (symbolisch niveau) en bijvoorbeeld de doelen die een vrouwelijke 
mentor vooropstelt (individueel niveau).  

Gender heeft ook een invloed op de mentorrelatie zelf.  O’Neill & Blake-Beard (2002) exploreerden 
in welke mate gender een invloed heeft op de relatie waarbij de mentor een vrouw is en de mentee 
een man. Zij onderscheiden vier belangrijke barrières bij het vormen van een dergelijke relatie in 
de managementsector: de schrik voor seksuele intimiteit, stereotypen die mannen en vrouwen van 
elkaar hebben, de voorkeur om met iemand van hetzelfde geslacht samen te werken (same-gender 
mentoring) en het weinig voorkomen van een dergelijke relatie. Voor de eerste drie barrières kan 
hoogstwaarschijnlijk ook evidentie gevonden worden binnen het onderwijs. De laatste barrière is 
gezien de feminisering zeker niet van toepassing op het onderwijs. 
 
Uit onderzoek naar same-gender en cross-gender mentoring komen een aantal interessante 
inzichten naar voren: zo blijkt dat mannelijke mentoren aan hun jonge mannelijke collega’s minder 
emotionele ondersteuning bieden dan hun vrouwelijke collega-mentoren. Verder blijkt dat 
vrouwelijke mentoren meer optreden als een rolmodel en minder bijdragen tot de professionele 
ontwikkeling van hun mentees dan hun mannelijke collega-mentoren. Wat de professionele 
ontwikkeling betreft, blijkt de beste combinatie te bestaan uit een mannelijke mentor en een 
vrouwelijke protégé (Sosik & Godshalk, 2000). Ragins & Cotton (1999) merken tenslotte ook nog 
op dat jonge vrouwen met een vrouwelijke mentor eerder bereid zijn om te blijven na hun werk en 
deel te nemen aan sociale activiteiten, dan vrouwen die een man als mentor hebben.  
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3.3. De leeftijd van de mentor 
 
Een terugblik op de verschillende omschrijvingen van mentorschap (1.2.) en op de algemene 
kenmerken van de mentor (2.4.1.), toont aan dat het bij aanvangsbegeleiding telkens gaat om een 
oudere, meer ervaren leerkracht die zijn/haar jongere en minder ervaren collega begeleidt.  
Niet alleen in het onderwijs, maar ook in het bedrijfsleven is men ervan overtuigd dat de functie 
van mentor best ingevuld wordt door een oudere collega. Zo merkt Schreiner (2009) op dat het 
weinig zin heeft om iemand aan te stellen als mentor als hij/zij zelf nog zijn/haar eigen succes 
najaagt. 

Minister van Onderwijs en Vorming Pascal Smet was dezelfde mening toegedaan, toen hij in 
november 2009 besliste om geen extra uren meer vrij te maken voor mentoren. Eén van de 
redenen voor de financieringsstop was namelijk het feit dat de mentorfunctie in de praktijk soms 
ingevuld wordt door jonge leerkrachten (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2009b).  

Hoewel de meerderheid van de onderzoekers kiest voor een oudere persoon als mentor, kan het 
argument dat jonge leerkrachten dikwijls meer weten over nieuwe didactische werkvormen 
(Hargreaves & Fullan, 2002) misschien een tegengewicht bieden. Een ander argument is het feit 
dat jonge mentoren de problemen waarmee beginners geconfronteerd worden, zelf recent ervaren 
hebben waardoor ze zich mogelijks beter kunnen inleven.  

3.4. De opvattingen van de mentor 

3.4.1. Gekleurde interpretatie 
 
De manier waarop een mentor reageert op een bepaalde situatie, kan sterk verschillen. Het heeft 
immers te maken met de manier waarop hij/zij de situatie cognitief verwerkt / interpreteert. Deze 
interpretatie wordt gekleurd door variabelen als ‘taakopvattingen’, ‘onderwijsintenties’, ‘subjectieve 
theorieën’, ‘zelfbeeld’, ‘bekommernissen’, ‘onderwijsopvattingen’… . In de literatuur worden deze 
verschillende variabelen dikwijls samengevat onder de noemer ‘cognities’ (Janssens, 1994). 

Bij 2.4.2. werden de taakopvattingen reeds beschreven. Hieronder wordt dieper ingegaan op 
onderwijsopvattingen en opvattingen over mentorschap. 

3.4.2. Onderwijsopvattingen 
 
Onderwijsopvattingen zijn de persoonlijke denkbeelden van leerkrachten en dus ook van mentoren 
over ‘goed’ onderwijs. Deze opvattingen komen grotendeels tot stand door de eigen ervaringen als 
leerling en leerkracht. Verder worden deze opvattingen beïnvloed door de lerarenopleiding, de 
schoolcultuur en de opvattingen van de ouders, vrienden… (Van Braak, Hermans & Van Keer, 
2007). 

De onderwijsopvattingen van een mentor zullen, naast zijn/haar vakkennis, zeker een invloed 
uitoefenen op zijn/haar begeleidingspraktijk. Daarom is het belangrijk om die onderwijsopvattingen 
te achterhalen. Deze opvattingen zijn echter niet rechtstreeks af te leiden uit het gedrag van de 
mentor. Het kan immers zijn dat mentoren zich op dezelfde manier gedragen maar toch 
verschillende opvattingen hebben (Kagan, 1992). Zelfreportage is dan ook de enige manier om de 
opvattingen te achterhalen (Van Braak et al., 2007). Daarenboven gebeurt dit het best aan de 
hand van een indirecte methode (bijvoorbeeld via stellingen, stimulated recall review…) (Kagan, 
1992) aangezien leerkrachten vaak zelf niet bewust zijn van hun opvattingen en ze ook niet altijd 
weten hoe ze die moeten labelen (Cooney, 1985, in Kagan, 1992; Thompson, 1984, in Kagan, 
1992). 
 
Wanneer men bij de analyse een samenhang vindt in opvattingen over aspecten die dicht bij elkaar 
aanleunen, spreekt men over een opvattingensysteem of ideologie. Voorbeelden van dergelijke 
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opvattingssystemen zijn ‘leerstofgerichte opvattingen’, ‘leerlinggerichte opvattingen’, 
‘overdrachtsgerichte opvattingen’, ‘ontwikkelingsgerichte opvattingen’… (Van Braak et al., 2007).  

3.4.3. Opvattingen over mentorschap  
 
In de literatuur onderscheidt men drie benaderingen van mentorschap die mentoren sturen bij hun 
handelingen: de directieve benadering, de collaboratieve benadering en de non-directieve 
benadering (zie tabel 7). Hoewel deze benaderingen zich op een continuüm situeren van effectieve 
ondersteuning, is er toch meestal een dominante theoretische oriëntatie van waaruit de mentor 
handelt (Glickman, 2002). 

 
Tabel 7: drie benaderingen van mentorschap (Glickman, 2002; “Dodea Pacific”, z.d.; Cautreels, 2008). 

3.5. Reflectie van de mentor 

3.5.1. Kwalitatieve reflectie 
 
Kelchtermans (2001, p.18) stelt dat de inhoud van de reflectie voldoende “breed” en voldoende 
“diep” moet zijn als ze wil bijdragen tot de professionele ontwikkeling die recht doet aan de 
complexiteit van het leerkrachtenberoep. Aangezien de mentor eveneens een complexe rol heeft, 
geldt dit zeker ook voor zijn/haar reflecties. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op wat 
Kelchtermans precies bedoelt met reflectie die voldoende breed en voldoende diep is. 

Voldoende brede reflectie  
 
Reflecties die voldoende breed zijn, bedekken volgens Kelchtermans (2001) vier domeinen: het 
technische domein, het emotionele domein, het politieke domein en het morele domein.  
 
Reflectie op het technische domein houdt in dat de mentor stilstaat bij het eigen handelen binnen 
de aanvangsbegeleiding. De mentor reflecteert over hoe hij/zij de beginnende leerkracht efficiënter 
en effectiever kan begeleiden, hoe bepaalde problemen binnen de aanvangsbegeleiding glad 
gestreken kunnen worden…. Deze technische reflectie, waarbij vooral hoe-vragen gesteld worden, 
sluit nauw aan bij de subjectieve onderwijstheorie. Hoewel het zeker een must is om stil te staan 
bij deze technische kwesties, moet men volgens Kelchtermans opletten dat men niet op dit domein 
blijft steken en dat men dus ook aandacht heeft voor morele, politieke en emotionele dimensies. 
 
Reflectie op het morele domein heeft te maken met de keuzes die de mentor moet maken bij de 
organisatie van aanvangsbegeleiding, bij de begeleiding van beginnende leerkrachten…. Hoewel 
deze keuzes op het eerste zicht technisch van aard zijn, hebben ze uiteindelijk te maken met de 

Directieve benadering Collaboratieve benadering Non-directieve benadering 

• De mentor leidt de 
gesprekken. 

• De mentor geeft 
informatie aan de 
beginnende leerkrachten 

• De mentor geeft 
strategische en 
technische adviezen. 

• De mentor reikt 
oplossingen aan. 

• De begeleiding is 
gebaseerd op de eigen 
ervaringen van de 
mentor. 

• De mentor beschouwt de 
beginnende leerkrachten 
als gelijken.  

• Er is sprake van collegiale 
dialoog. 

• De mentor en de 
beginnende leerkracht 
zoeken samen naar een 
oplossing.  

• Informatie-uitwisseling 
tussen beide partijen. 

• De mentor geeft de 
beginnende leraren 
professionele autonomie 
zodat ze zelf hun eigen 
weg leren vinden.  

• De mentor luistert naar 
de ervaringen van de 
beginnende leerkrachten 
en moedigt hen aan bij 
hun zoektocht.  
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professionele ontwikkeling van beginnende leerkrachten waardoor deze keuzes onvermijdelijk 
waarde- en normgeladen zijn. Het is dus belangrijk dat de mentor goed reflecteert bij het maken 
van dergelijke keuzes en dat hij/zij dus stilstaat bij wat het beste is voor de beginnende leerkracht 
en wat het beste is voor het team. Dit laatste is heel belangrijk aangezien aanvangsbegeleiding 
niet los gezien kan worden van de rest van de schoolwerking. 
 
Aangezien aanvangsbegeleiding geen los gegeven is, impliceert dit dat er onder de morele kwesties 
hieromtrent ook elementen van controle, invloed en macht verborgen liggen. Dit betekent dat de 
mentor ook op het politieke domein moet reflecteren over vragen zoals: ‘Wie heeft er belang bij 
deze aanvangsbegeleiding?’, ‘Wie heeft er belang bij het feit dat ik als mentor ga observeren bij de 
beginnende leerkracht?’… 
 
Daar het in beroep van mentor steeds gaat om het ‘in relatie zijn met anderen’, moet de mentor 
zich tot slot ook bewust zijn van het feit dat emoties een fundamentele rol spelen in zijn/haar 
praktijk. Dit betekent dat hij/zij eveneens moet reflecteren op het emotionele domein over vragen 
zoals: ‘Welke gevoelens brengt deze aanvangsbegeleidingssituatie bij mij teweeg?’, ‘Op welke wijze 
interfereren deze gevoelens in de praktijk van mijn aanvangsbegeleiding?’, ‘Wat raakt me?’… 

Voldoende diepe reflectie 
 
Wanneer de reflectie wil bijdragen tot de professionele ontwikkeling van de mentor, dan dient ze 
het niveau van de efficiënte uitvoering te overstijgen en dient ze terug te gaan tot kritisch onder de 
loep nemen van het persoonlijk interpretatiekader van de mentor (Kelchtermans, 2001, p.25). Dit 
persoonlijk interpretatiekader omvat enerzijds het professioneel zelfverstaan van de mentor (hoe 
hij/zij zichzelf als mentor ziet) en anderzijds zijn/haar subjectieve onderwijstheorie (zijn/haar 
kennis en opvattingen waaruit geput wordt om het eigen handelen vorm te geven en te 
verantwoorden). Dit persoonlijk interpretatiekader is uiteraard iets wat verandert doorheen de 
jaren doordat de mentor steeds nieuwe ervaringen opdoet en dat hij/zij steeds bijleert. Het 
persoonlijk interpretatiekader kan via autobiografische reflectie (reflectie op het eigen leven) 
bewust gemaakt worden (Kelchtermans, 1999).  

3.5.2. Hoe worden mentoren binnen de postgraduaatopleiding 
‘begeleider van professionalisering leraren en school’ gestimuleerd om 
te reflecteren? 
 
Zoals bij 2.6. reeds werd aangegeven, is het eveneens van belang dat de mentor reflecteert over 
zijn/haar eigen handelen en zijn/haar rol binnen de aanvangsbegeleiding. Mentoropleidingen 
trachten de mentoren hiervoor de nodige handvaten aan te reiken. Hieronder worden twee 
methodes besproken die binnen de postgraduaatopleiding ‘begeleider van professionalisering 
leraren en school’ aan de Arteveldehogeschool worden gebruikt om reflectie bij de mentoren te 
stimuleren. 

Portfolio 
 
Het concept van portfolio komt overgewaaid uit de artistieke sector. Sinds het einde van de jaren 
’90 van de vorige eeuw, wordt het ook in het onderwijs gebruikt (Meeus & Van Looy, 2005). De 
opkomst ervan in het onderwijs, dient gezien te worden in het licht van twee actuele tendensen, 
meer bepaald de opkomst van het constructivisme en de opkomst van de informatie- en 
communicatietechnologie (Meeus & Van Looy, 2005; Meeus, Questier & Derks, 2006; Callens & 
Elen, 2007). Het portfolio is een heel flexibel instrument dat aangepast kan worden aan de 
specifieke opleidingscontext, waardoor er geen eenduidige definitie bestaat voor het concept 
(Meeus & Van Looy, 2005).  
 
Binnen de postgraduaatopleiding  ‘begeleider van professionalisering leraren en school’ aan de 
Arteveldehogeschool, stelt men het portfolio als een ontwikkelingsportfolio voor. ’Het 
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ontwikkelingsportfolio is het gepersonaliseerde verhaal van je leerproces vanaf het moment dat je 
in de vorming stapte tot op het moment dat je een module beëindigd hebt (Arteveldehogeschool, 
2008, p.8). Iedere module levert een portfolioluik op zodat de cursist na de postgraduaatopleiding 
een drieluik bekomt. Het portfolio wordt beschouwd als een instrument voor zelfevaluatie, maar 
ook als een instrument om de individuele leerweg aan te tonen en te bewijzen dat de nodige 
competenties verworven zijn aan het einde van een bepaalde module. In die zin krijgen de 
cursisten bij aanvang van een module ook richtlijnen aangereikt om hun portfolioluik uit te werken 
(Arteveldehogeschool, 2008; 2009).  
 
Het voordeel van het gebruik van een portfolio binnen deze context, is het feit dat dit instrument 
zich uitermate leent tot differentiatie en individualisatie (Meeus & Van Looy, 2005). Zo kan men 
niet alleen inspelen op de beginsituatie van de cursist, maar geeft men de cursist ook de kans om 
de theoretische kaders toe te passen op zijn/haar eigen praktijk en te leren uit zijn/haar eigen 
ervaringen. Dit laatste impliceert dus dat de cyclus van actie en reflectie zeker terug te vinden zal 
zijn in het portfolio.  

Supervisie 
 
Naast de ontwikkeling van een portfolio, nemen de cursisten vanaf de tweede module deel aan 
supervisiesessies. Hierbij is het de bedoeling dat de cursisten ervaringen met elkaar uitwisselen en 
zo nieuwe inzichten verwerven om te reflecteren. In de literatuur wordt het belang van dergelijke 
gesprekken met andere mentoren beklemtoond door Orland (2001). ‘Learning conversations’, die 
geleid worden door ervaren mentoren, zorgen er volgens haar voor dat beginnende mentoren 
stilstaan bij veranderingen in de manier waarop zij beginnende leerkrachten begeleiden. Daarnaast 
doet het hen reflecteren over hun eigen professionele ontwikkeling als mentor. 

3.6. Besluit 
 
Zoals eerder werd gesteld, zijn er heel wat uiteenlopende factoren die de aanvangsbegeleiding in 
de praktijk beïnvloeden. In het licht van het empirische gedeelte van deze masterproef, wordt in 
eerste instantie nagegaan welke factoren de aanvangsbegeleiding in de praktijk het meest 
beïnvloeden.  

Omdat het onmogelijk is om in een tweede deel van het onderzoek alle factoren van dichterbij te 
analyseren, zal dit onderzoek zich verder focussen op de factoren die hierboven in het derde 
hoofdstuk beschreven werden. Deze factoren hebben allen betrekking tot de mentor, die volgens 
Deketelaere et al. (2004) een sleutelpositie inneemt in de aanvangsbegeleiding van beginnende 
leerkrachten. 

In het kader van de onderwijsbegroting 2010 krijgt het laatste deel van het methodologisch kader 
tot slot een exploratief karakter. Er wordt meer bepaald onderzocht hoe scholen de beginnende 
leerkrachten in de toekomst kunnen blijven ondersteunen met een minimum aan middelen.
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DEEL II:  
PROBLEEMSTELLING EN 
ONDERZOEKSVRAGEN 
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Probleemstelling en onderzoeksvragen 
 
Uit de literatuurstudie blijkt dat aanvangsbegeleiding van beginnende leerkrachten een must is. Het 
is namelijk niet alleen een middel om de professionele ontwikkeling van de jonge leerkrachten te 
stimuleren, maar het is ook een manier om de praktijkschok op te vangen en zo de vroegtijdige 
uitval van jonge leerkrachten te beperken. Bovendien is niet alleen de mentee gebaat bij de 
organisatie van aanvangsbegeleiding, maar profiteert de hele school ervan. In die zin is de 
organisatie van aanvangsbegeleiding in het kader van kwaliteitsvol onderwijs, waarbij levenslang 
leren en de professionele ontwikkeling van leerkrachten sterk op de voorgrond komen, min of meer 
de plicht geworden van elke school.  

Uiteraard bereiken niet alle scholen dezelfde resultaten met de organisatie van 
aanvangsbegeleiding. De literatuurstudie bracht een aantal factoren aan het licht die de 
begeleiding van jonge leerkrachten beïnvloeden. In functie van het behalen van optimale resultaten 
binnen de aanvangsbegeleiding, wordt in eerste instantie de volgende onderzoeksvraag uit de 
theorievorming gedestilleerd: 

“Welke factoren beïnvloeden de aanvangsbegeleiding in de praktijk het meest?” 

 
Omdat het onmogelijk is om in tweede instantie alle beïnvloedende factoren die naar voren 
kwamen uit de literatuurstudie dieper te analyseren, wordt er in het tweede deel van 
onderzoeksstudie ingeblikt op een aantal factoren die betrekking hebben op de mentor die volgens 
Deketelaere et al. (2004) een sleutelpositie bekleedt binnen de aanvangsbegeleiding (zie figuur 9). 

 

  

Figuur 9: de mentor is een belangrijke actor binnen de aanvangsbegeleiding. Bijgevolg beïnvloeden ook 
heel wat factoren eigen aan de mentor het begeleidingsproces. 
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Rekening houdend met de actuele ontwikkelingen in het onderwijs, zoals de feminisering, de 
onderwijsbegroting 2010 en het toenemend belang van professionalisering, wordt gefocust op de 
volgende onderzoeksvragen: 

- “Zijn er in de portfolio’s van de mentoren citaten terug te vinden waaruit blijkt dat gender 
een impact heeft op de aanvangsbegeleiding?” 
 

- “Zijn er in de portfolio’s van de mentoren citaten terug te vinden waaruit blijkt dat jonge 
mentoren zelf nog volop aan het ontwikkelen zijn?” 
 

-  “In welke mate handelt de mentor vanuit een dominante theoretische oriëntatie (directief, 
collaboratief of non-directief) bij het begeleiden van beginnende leerkrachten?” 
 

- “In welke mate reflecteren mentoren op de aanvangsbegeleiding waarin zij een 
sleutelpositie bekleden?” 
 

o Zijn de reflecties van de mentoren voldoende breed? Of met andere woorden: 
bedekken de reflecties van de mentoren de vier domeinen? 

o Zijn de reflecties van de mentoren voldoende diep? Of met andere woorden: 
overstijgen ze het niveau van de efficiënte uitvoering en gaan ze terug tot het 
kritisch in vraag stellen van het persoonlijk interpretatiekader? 

o Wordt er aan autobiografische reflectie gedaan om het persoonlijk 
interpretatiekader bewust te maken? 

o Reflecteert de mentor over zijn/haar eigen reflecteren? 

Aangezien uit de literatuurstudie duidelijk gebleken is dat aanvangsbegeleiding noodzakelijk is en 
het bijgevolg jammer zou zijn dat het mentorschap, dat reeds een lange geschiedenis kent, 
verloren gaat door de afschaffing van de mentoruren vanaf 1 september 2010, wordt tot slot 
nagedacht over de volgende vraag: 

“Hoe kunnen scholen met een minimum aan middelen de beginnende  
leerkrachten blijven ondersteunen na 1 september 2010?” 

 
Omdat deze laatste vraag een sterk exploratief karakter heeft, wordt deze vraag in een apart 
hoofdstuk van het methodologisch kader besproken.  
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DEEL III:  
METHODOLOGISCH KADER  
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Onderzoek deel 1 & deel 2 

1. Methodologische verantwoording 

1.1. Opzet 
 
Binnen de onderzoekswereld zijn twee dominante onderzoekstradities terug te vinden: het 
kwantitatief onderzoek en het interpretatief of kwalitatief onderzoek (Janssens, 1985). Waar men 
deze onderzoekstradities vaak lijnrecht tegenover elkaar plaatst, merken Philipsen & Vernooij-
Dassen (2004) op dat kwantitatief en kwalitatief onderzoek elkaar niet kunnen missen. Everaert & 
van Peet (2006, p.8) stellen dat het bij ‘goed onderzoek’ niet perse om een kwantitatieve of een 
kwalitatieve benadering gaat. Goed onderzoek geeft in de eerste plaats een antwoord op de vraag 
die gesteld wordt: de probleemstelling. De methodologie wordt met andere woorden bepaald door 
de probleemstelling.  

De context waarbinnen het onderzoek gevoerd wordt, is uiteraard ook van belang bij de 
methodologiekeuze (Everaert & van Peet, 2006). Aangezien dit onderzoek een specifieke doelgroep 
bevraagt (zie 2.2.) en bijgevolg kleinschalig is, ligt de klemtoon in deze masterproef op kwalitatief 
onderzoek. Toch sluit dit niet uit dat er kwantitatieve onderzoeksresultaten naar voren geschoven 
worden. Kwantitatieve data kunnen de onderzoeksresultaten immers aanvullen (Philipsen & 
Vernooij-Dassen, 2004).  

Verder krijgt het onderzoek in een derde luik (dat in een apart hoofdstuk besproken wordt) ook 
een exploratief karakter. De laatste onderzoeksvraag is immers aan geen restricties gebonden. Het 
is de bedoeling om zoveel mogelijke interessante inzichten te verwerven en om eventueel tot een 
concreet voorstel te komen om beginnende leerkrachten in de toekomst te blijven ondersteunen 
(Baarda et al., 2005; “MOA”, 2010).  

1.2. Steekproef 
 
Zoals hierboven reeds werd aangegeven, werd in functie van het eerste en het tweede deel van het 
onderzoek een specifieke doelgroep bevraagd: meer bepaald de mentoren uit het basisonderwijs 
die tijdens het academiejaar 2009-2010 aan de Arteveldehogeschool (Associatie UGent) module 2 
of module 3 van de postgraduaatopleiding ‘begeleider professionalisering voor leraren en school’ 
volgden.  

16 cursisten uit module 2 en 23 cursisten uit module 3 beantwoordden aan dit profiel. Niet alle 
cursisten waren immers actief aan de slag als mentor in het onderwijs tijdens het schooljaar 2009-
2010. Daarenboven volgden ook heel wat mentoren uit het secundair onderwijs de opleiding.  

Op 2 cursisten van module 2 na, waren alle mentoren van deze module bereid om mee te werken 
aan het onderzoek. Toch konden slechts 5 van hen deelnemen aan het volledige onderzoek. De 
overige groep beschikte immers niet over een portfolio doordat zij zij-instromers zijn die vorig jaar 
module 1 of een gelijkaardige opleiding elders hebben gevolgd. Zij vulden wel een vragenlijst in. 

Van de cursisten van module 3, kwamen er 23 in aanmerking voor het onderzoek. 15 van hen 
waren bereid om deel te nemen aan het volledige onderzoek. De overige 8 wilden hun portfolio niet 
indienen en waren enkel bereid om de vragenlijst in te vullen.  

De mentoren die deelnamen aan de eerste twee delen van het onderzoek (groep a) 
 
5 mentoren uit module 2 en 15 mentoren uit module 3 namen deel aan het volledige onderzoek. 
Zij waren gemiddeld 44,75 jaar oud en hoofdzakelijk vrouwen (80%). De mentoren hadden 
gemiddeld 22,7 jaren ervaring als leerkracht en oefenden gemiddeld 2,25 jaar de job van mentor 
uit. 55% van hen waren tijdens het schooljaar 2009-2010 tewerkgesteld als mentor in één school, 
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de overige 45% was mentor in meerdere scholen binnen dezelfde scholengemeenschap. 55% 
combineerde het mentorschap met lesgeven, 20% combineerde het met lesgeven en 
beleidsondersteuning, 10% met zorgcoördinatie (coördinerend zorgcoördinator inbegrepen), 10% 
combineerde het met zorgcoördinatie en beleidsondersteuning 5% of respectievelijk 1 mentor 
werkte parttime als mentor en had geen bijkomende functie. De mentoren beschikten gemiddeld 
over 5,5 uren. Ze begeleidden gemiddeld 4 beginnende leerkrachten (4,4). 45% van hen heeft 
destijds ook begeleiding gekregen van een mentor of een collega toen hij/zij startte in het 
onderwijs. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figuur 10: de leeftijd van de mentoren uit groep a. 

Figuur 11: het aantal jaren ervaring die de mentoren uit 
groep a hebben als leerkracht. 
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Figuur 12: het aantal jaren ervaring die de mentoren uit 
groep a hebben als mentor in het onderwijs. 

Figuur 13: het aantal uren voor mentorschap waarover de 
mentoren uit groep a beschikten tijdens het schooljaar 2009-2010. 

Figuur 14: het aantal beginnende leerkrachten die de mentoren uit 
groep a dienden te begeleiden tijdens het schooljaar 2009-2010. 
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De mentoren die deelnamen aan een beperkt deel van het onderzoek (groep b) 
 
Van de 17 mentoren uit het basisonderwijs die geen portfolio indienden is minder informatie 
beschikbaar dan van degenen uit groep a. De meeste mentoren waren vrouwen (76,5%) en ze 
hadden gemiddeld 20,1 jaar ervaring als leerkracht en 2,4 jaar ervaring als mentor in het 
onderwijs.  41,2% van hen oefende tijdens het schooljaar 2009-2010 de functie van mentor uit in 
één school, de overige 58,8% was mentor in meerdere scholen binnen dezelfde 
scholengemeenschap. 82,4% combineerde het mentorschap met lesgeven, 5,9% combineerde het 
met beleidsondersteuning, 5,9% combineerde het met zorgcoördinatie en 5,9% combineerde het 
met beleidsondersteuning en zorgcoördinatie. De mentoren beschikten gemiddeld over 7,3 uren 
voor mentorschap en begeleidden gemiddeld 7 (7,47) beginnende leerkrachten. 35,3% van hen 
heeft destijds ook begeleiding gekregen van een mentor of een collega toen hij/zij startte in het 
onderwijs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 15: het aantal jaren ervaring die de mentoren uit groep b 
hebben als leerkracht. 

Figuur 16: het aantal jaren ervaring die de mentoren uit groep b 
hebben als mentor. 
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1.3. Onderzoeksinstrumenten 

1.3.1. Vragenlijst 

Keuze voor de vragenlijst 
 
Aangezien de dataverzameling kon gebeuren in een bestaande situatie, namelijk tijdens één van de 
contactdagen, kon er geopteerd worden voor schriftelijke dataverzameling in functie van de eerste 
twee delen van het onderzoek (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005). Verder was het gebruik van 
een vragenlijst aan te raden omdat er ondermeer opvattingen bevraagd dienden te worden.   

  

Figuur 17: het aantal uren bestemd voor mentorschap waarover de 
mentoren uit groep b tijdens het schooljaar 2009-2010 beschikten. 

Figuur 18: het aantal beginnende leerkrachten die de mentoren uit 
groep b dienden te begeleiden tijdens het schooljaar 2009-2010. 
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Opbouw van de vragenlijst 
 
Er werd een vragenlijst ontwikkeld die bestaat uit zowel inventariserende als explorerende vragen 
(zie bijlage 1). Omdat het niet mogelijk was om enkel gesloten vragen op te nemen, werden er op 
het einde van de vragenlijst ook enkele open vragen opgenomen.  

Voor de samenstelling van de vragenlijst werden enerzijds nieuwe vragen ontwikkeld en werd er 
anderzijds beroep gedaan op een reeds bestaande vragenlijst. Binnen de onderzoekswereld zijn 
namelijk reeds heel wat vragenlijsten in omloop die de opvattingen over onderwijs en mentorschap 
bevragen, waardoor het jammer zou zijn als er van deze expertise geen gebruik wordt gemaakt.  
Zo werd de “Mentor Beliefs Inventory” gebruikt die ontwikkeld werd door Glickman (2002) en 
aangepast werd door Dodea Pacific (z.d.) in het kader van de ontwikkeling van hun gids voor 
mentoren. Er werd voor deze vragenlijst gekozen omdat Cautreels (2008) deze reeds vertaald 
heeft in het Nederlands, wat de betrouwbaarheid en de validiteit ten goede komt.  

Betrouwbaarheid en validiteit 
 
Aangezien uit onderzoek blijkt dat de volgorde van de vragen de betrouwbaarheid en de validiteit 
kan beïnvloeden werd bij de constructie aandacht besteed aan de regels die Schuyten (2004) naar 
voren schuift. Zo werden de vragen in eerste instantie gegroepeerd in de volgende categorieën: 
“algemene vragen”, “visie op onderwijs”, “vragen over mentorschap”, “persoonlijke leerdoelen” en 
“aanvangsbegeleiding in de praktijk”.  Daarnaast werd gestart met algemene vragen die relevant 
zijn voor alle deelnemers en werden de gevoelige vragen opgenomen in het tweede deel van de 
vragenlijst. Om de kans op item non-respons te beperken, werd er ook geen gebruik gemaakt van 
sprongen in de vragenlijst. Tot slot werd de vragenlijst in zo helder mogelijke Nederlandse taal 
geformuleerd, waardoor de kans op verkeerde interpretatie wordt verkleind.  

Afname 
 
De vragenlijst werd onder begeleiding tijdens een bestaande natuurlijke groepssituatie ingevuld, 
meer bepaald op de eerste contactdag van module 2 en de tweede contactdag van module 3. Een 
dergelijke manier van afname, bevordert volgens Schuyten (2004) de druk om deel te nemen in 
positieve zin. Daarnaast kregen de mentoren hierdoor ook de kans om vragen te stellen wanneer 
een bepaalde vraag onduidelijk was. 

1.3.2. Portfolioanalyse 

Waarom portfolioanalyse? 
 
Oorspronkelijk was het de bedoeling om voor de eerste twee delen van het onderzoeksproject een 
logboekproject uit te werken gebaseerd op de methodologie van Zwart (2007), het onderzoek van 
Bullough et al. (2008) en het idee dat voorgestructureerde opdrachten de reflectie over de praktijk 
bevorderen (Kelchtermans, 2001). Hierbij zouden de deelnemende mentoren gedurende het eerste 
semester om de twee à drie weken een e-mail ontvangen met in bijlage een voorgestructureerd 
digitaal logboek. Dit zou de mentoren helpen om te reflecteren op hun praktijkervaringen van de 
voorbije weken en hen doen stilstaan bij bepaalde aspecten die de aanvangsbegeleiding in de 
praktijk beïnvloeden. In totaal zouden de mentoren vier keer moeten reflecteren op deze manier. 
De reflecties konden ze gebruiken om hun portfolio in functie van de opleiding samen te stellen. 

Dit methodologisch voorstel werd echter verworpen door de Arteveldehogeschool omdat dit volgens 
hen voor bijkomende tijdsdruk zou zorgen bij de mentoren. Aangezien zij de mentoren niet extra 
willen belasten, stelden zij voor om te werken met de portfolio’s die zij vorig jaar hebben 
ontwikkeld. Dit kon uiteraard enkel wanneer de mentoren hiervoor een informed consent 
ondertekenden aangezien portfolio’s interpersoonlijke documenten zijn waarin heel wat 
vertrouwelijke informatie verwerkt is zoals eigen gevoelens, gedachten en belevenissen (Baarda et 
al., 2005). Deze informed consent (zie bijlage 2) werd opgesteld naar analogie met het 
gebruikelijke informed consent van de Universiteit Gent. Het informed consent zorgt ervoor dat het 
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onderzoek ethisch verantwoord is. In termen van Baarda et al. (2005, p.32-33) betekent dit dat de 
respondent vrijwillig meewerkt, de gegevens anoniem worden verwerkt, er geen valse voorstelling 
van de zaken wordt gegeven en dat de uitkomsten geen nadelig effect hebben voor de respondent.  

Betrouwbaarheid en validiteit 
 
De portfolio’s die gebruikt werden voor het volledige onderzoek, werden gemaakt tijdens het 
academiejaar 2008-2009. Deze portfolio’s werden dus niet in functie van het onderzoek 
samengesteld, wat de validiteit ervan beperkt. Meeus & Van Looy (2005) geven immers aan dat 
een instrument valide is wanneer het meet wat men ermee beoogt te meten. De portfolio’s hebben 
echter een grote authenticiteits- en relevantiewaarde voor het onderzoek dat praktijkgericht is. Er 
werd immers niet ingegrepen in een bestaande situatie, wat beter is voor de generalisatie (Baarda 
et al., 2005). Verder zijn de bestaande gegevens in principe non-reactief doordat ze niet 
geproduceerd zijn voor onderzoeksdoeleinden. Daardoor waren de mentoren minder terughoudend 
en zijn ze zich niet anders gaan gedragen, wat de betrouwbaarheid en de geldigheid van de data 
ten goede komt (Baarda et al., 2005).  
 
De betrouwbaarheid van de portfolioanalyse werd verhoogd door een tweede lezer in te schakelen. 
Door de eigen resultaten te vergelijken met die van de tweede lezer en terug te grijpen naar de 
portfolio’s bij verschillen in de interpretaties, werd de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid verhoogd 
(Baarda et al., 2005). Uiteraard heeft deze persoon een contract getekend waarin hij aangeeft dat 
hij de inhoud van de portfolio’s niet zal delen met derden (zie bijlage 3).  

1.4. Datatriangulatie 
 
Voor sommige onderzoeksvragen uit het eerste en het tweede deel van het onderzoek, werd 
gebruik gemaakt van verschillende databronnen. Door de resultaten verkregen op basis van de 
vragenlijst naast die van de portfolioanalyse te leggen, wordt een vollediger beeld gecreëerd van 
de situatie. Daarnaast laat die triangulatie toe om in latere instantie, uitspraken te doen over de 
validiteit van de dataverzameling. Wanneer de resultaten verkregen op basis van de verschillende 
onderzoeksinstrumenten immers convergeren, dan is dit een sterke indicatie voor de validiteit van 
de dataverzameling (Baarda et al., 2005). 

Deze datatriangulatie was echter alleen mogelijk voor resultaten van de mentoren uit groep a, 
aangezien de mentoren uit groep b enkel de vragenlijst invulden. 
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2. Analyse en resultaten onderzoek  

2.1. Factoren die de aanvangsbegeleiding in de praktijk het meest 
beïnvloeden 

2.1.1. Top 5 van de meest beïnvloedende factoren die naar voren komen uit de 
vragenlijst 

 
Aan alle mentoren van groep a en groep b werd op het einde van de vragenlijst gevraagd om  
5 factoren op te schrijven die de aanvangsbegeleiding in hun praktijk het meest beïnvloeden. 
64,9% van hen gaf spontaan 5 factoren aan die hun praktijk beïnvloeden. 24,3 % van de mentoren 
kon maar 3 of 4 factoren opsommen en de overige 10,8 % heeft deze vraag niet beantwoord.  

Voor de analyse van de resultaten, werden alle factoren die werden opgesomd door de mentoren in 
eerste plaats geïnventariseerd en vervolgens werd geturfd hoeveel keer de factoren voorkwamen 
(bijlage 4). Bij een eerste blik op de inventaris wordt duidelijk dat er heel wat factoren zijn die 
aanvangsbegeleiding in de praktijk beïnvloeden. De mentoren geven heel uiteenlopende factoren 
aan, die geordend kunnen worden binnen zes rubrieken: ‘kenmerken van de mentor’, ‘kenmerken 
van de beginnende leerkracht’, ‘relatie tussen de mentor en de beginnende leerkracht’, ‘de 
begeleiding’, ‘de school als organisatie’ en ‘samenwerking met andere scholen’. De factoren die het 
meest werden opgenoemd, werden aangeduid in de tabel in bijlage 4 en worden afzonderlijk 
weergegeven in tabel 8.  

TOP 5 VAN DE FACTOREN DIE DE AANVANGSBEGELEIDING IN DE 
PRAKTIJK HET MEEST BEÏNVLOEDEN 

  aangegeven door … mentoren 
1a. de relatie tussen de mentor en de 
beginnende leerkracht 

10 

1b. tijd (niet gedefinieerd) 10 

2a. tijd (mentoruren) 6 

2b. eigen ervaringen als leerkracht 6 
3. reflectie door de mentor en de 
beginnende leerkracht 

5 

4. opleiding mentor 5 

5a. directie (niet gedefinieerd) 4 

5b. hulp collega's, team 4 

5c. vertrouwensrelatie mentor - mentee 4 
 Tabel 8: de beïnvloedende factoren die het meest opgesomd werden door de  
 mentoren uit groep a en groep b. 

Uit de analyse blijkt ‘de relatie tussen de mentor en de beginnende leerkracht’ in het algemeen 
sterk bepalend voor een geslaagde werking van de aanvangsbegeleiding in de praktijk. Dat 
vertrouwen heel belangrijk is binnen deze relatie, wordt duidelijk aangezien deze factor ook 
opgenomen is in de top 5 van de meest opgesomde beïnvloedende factoren.  

Verder speelt de factor ‘tijd’ een enorme belangrijke rol. Doordat de factor ‘tijd’ door de meeste 
mentoren echter niet gedefinieerd werd, is het niet duidelijk of ze hiermee enkel de tijd bedoelen 
waarover ze zelf beschikken om beginnende leerkrachten te begeleiden of als ze hiermee ook 
bedoelen dat de beginnende leerkrachten soms met tijdsproblemen kampen om te kunnen 
deelnemen aan de aanvangsbegeleiding.  
 
Een factor die eveneens goed scoorde is ‘de eigen ervaringen als leerkracht’. Hierdoor wordt 
duidelijk dat de mentoren hun eigen ervaringen als leerkracht zeker als nuttig ervaren om 
beginnende leerkrachten te begeleiden in de praktijk. Daarnaast wordt ook ‘de opleiding van de 
mentor’ als bepalend ervaren voor de organisatie van aanvangsbegeleiding. 
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Een andere factor die een plaats toebedeeld krijgt in de top 5 is ‘reflectie door zowel de mentor als 
de beginnende leerkracht’. Dit impliceert dat mentoren zich bewust zijn van het belang van 
reflectie op de praktijk in het kader van kwaliteitsvol onderwijs. 
 
Tot slot bevestigt deze tabel dat de mentor slechts een sleutelpositie bekleedt binnen de 
aanvangsbegeleiding, dat goede aanvangsbegeleiding gedragen dient te worden door heel het 
team en dat het samenhangt met het beleid. 

2.1.2. Top 10 van de meest beïnvloedende factoren die naar voren komen uit de 
portfolioanalyse 

 
Bij de analyse van de portfolio’s werden alle factoren ontrafeld die een invloed uitoefenen op de 
praktijk van de 20 mentoren die hun portfolio indienden (groep a). Deze factoren werden door 
beide lezers systematisch geïnventariseerd per portfolio. Daarna werden de inventarissen naast 
elkaar gelegd en werd er overlegd om één inventaris op te stellen per portfolio en dus per 
proefpersoon. Daarna werd ook een algemene inventaris gemaakt (bijlage 5) en een tabel met 
daarin de meest voorkomende factoren (tabel 9). 

 

DE BEÏNVLOEDENDE FACTOREN DIE HET MEEST OPDUIKEN IN DE PORTFOLIO'S 

 

In hoeveel 
portfolio’s 
kwam het 
naar 
voren? 

1. vertrouwensrelatie tussen de BL en de mentor 16 

2. informele begeleiding 14 

3a. formele begeleiding 13 

3b. (positieve) feedback 13 

3c. positie van de mentor in de school (t.o.v. andere collega's, de directie…) 13 

3d. onthaalbrochure voor nieuwkomers 13 

4a. opleiding van de mentor 11 

4b. de mentor reflecteert zelf 11 

4c. reflectiegerichte begeleiding, begeleiding zet aan tot reflectie van de BL 11 

4d. groepsgerichte begeleiding 11 

4e. overleg en uitwisselingen met andere actieve mentoren 11 

5a. actief luisteren, luistervaardigheden van de mentor 10 

5b. observatie, klasbezoek 10 

5c. de mentor beoordeelt de BL (niet) 10 

5d. individugerichte begeleiding 10 

5e. tijd voor mentorschap 10 

5f. functieomschrijving mentor opgesteld door de school 10 

6a. hulp van collega's: peter-/meterschap 9 

6b. duidelijk mandaat 'mentor' dat helder is voor iedereen binnen de school 9 

7a. wegwijsbegeleiding: concrete informatie 8 

7b. duidelijke communicatie met het team over aanvangsbegeleiding (inhoud, 
omvang…) 8 

7c. planning, traject voor aanvangsbegeleiding 8 

8a. aanvangsbegeleiding wordt gedragen door heel het team 7 

8b. ondersteunen / houvast bieden 7 

8c. bevestigen van de BL 7 
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8d. de mentor voert gesprekken met de BL 7 

8e. de BL staat open voor begeleiding - biedt weerstand 7 

9a. beginsituatie van de BL 6 

9b. de mentor motiveert de BL 6 

9c. de mentor vertrekt van wat goed gaat, van wat de kernkwaliteiten zijn van 
de BL 6 

9d. sfeer tijdens de bijeenkomsten 6 

10a. motivatie van de BL 6 

10b. persoonlijkheid, eigenheid van de BL 6 

10c. systematische begeleiding 5 

10d. de mentor neemt verschillende rollen op 5 

10e. de mentor brengt (geen) verslag uit over het begeleidingsgesprek bij de 
directie of bij derden. 5 

10f. hulp van collega's: de BL wordt ondersteund door de parallelcollega 5 

10g. op de school heerst er een leercultuur 5 
Tabel 9: top 10 van de meest beïnvloedende factoren op basis van de portfolioanalyse. 

 
De analyse van de portfolio’s liet toe om nog meer factoren te analyseren die aanvangsbegeleiding 
in de dagdagelijkse praktijk beïnvloeden. De algemene inventaris kan in acht brede categorieën 
ingedeeld worden:  “de mentor”, “de beginnende leerkracht”, “de begeleiding”, “de relatie tussen 
de beginnende leerkracht en de mentor”, “de school”, “de scholengemeenschap”, “netwerk” en 
“extern”. Toch dient opgemerkt te worden dat het in de praktijk om een kluwen gaat waarbij de 
verschillende factoren nauw samenhangen. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk bij een blik op de vier 
subcategorieën binnen de categorie “begeleiding”.  

Aangezien de portfolioanalyse nog veel meer factoren aan het licht bracht dan de vragenlijst, werd 
er in plaats van een top 5, een top 10 opgesteld van de meest voorkomende factoren. Een analyse 
van deze top 10, toont aan dat heel wat factoren uit de vorige top 5 ook hier terug te vinden zijn. 
Zo blijkt uit de portfolioanalyse ‘een vertrouwensrelatie tussen de beginnende leerkracht en de 
mentor’ van primordiaal belang te zijn. Het belang van deze band wordt in maar liefst 16 portfolio’s 
(80%) aangegeven. Enkele citaten ter verduidelijking: 

“Daarbij hield ik in het achterhoofd dat een vertrouwensrelatie moet groeien. Je kan wel 
doorvragen, maar de jonge leerkracht zal toch eerst een gevoel van veiligheid moeten ervaren 
voor die zichzelf kan blootgeven. ” (OND83) 

“Tijdens deze gesprekken hadden zowel de beginnende leerkracht als ikzelf een goed gevoel bij 
de inhoud die aan bod kwam. Het is niet altijd even gemakkelijk om ervoor te zorgen dat de 
beginnende leerkracht zich begrepen voelt of om openlijk te spreken over dieperliggende 
gevoeligheden, maar ik vertrouw erop dat het feit dat wij in het verleden een goede band 
hadden, zal helpen om het gevoel van vertrouwen nog te vergroten zodat de beginnende 
leerkracht zich niet geremd voelt om dingen uit te proberen zonder angstig of gestrest te zijn.” 
(OND07) 

Verder komt de meerwaarde van ‘de opleiding van de mentor’ in 11 portfolio’s (55%) terug. 
Hieronder twee citaten waaruit de kracht van de opleiding heel duidelijk wordt: 

“De trainers hebben op de vormingsdagen door de aangeboden themata (zoals motivatie, 

be-middelen, de school als 'lerende organisatie', schoolcultuur, kernkwaliteiten…) veel input 

meegegeven die mentoren als broodnodige brandstof nodig hebben.” (OND79) 
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“Door de mentoropleiding te volgen heb ik het gevoel in een trein te zitten die reeds 

vertrokken is, ik moet nu geduldig wachten tot die alle collega's opgepikt heeft aan het 

station.” (OND71) 

 
Een derde factor die hier eveneens terug te vinden is, is de factor ‘reflectie’. In 15 portfolio’s (75%) 
is er sprake van ‘reflectie door de beginnende leerkracht’. Er is echter een nuanceverschil op te 
merken in de manier waarop de mentoren de reflectie van de beginnende leerkracht ter sprake 
brengen in hun portfolio. Terwijl 4 mentoren (20%) de  ‘reflectie van de beginnende leerkracht’ als 
een gegeven beschouwen of beter als een eigenschap van de startende leerkracht, merken 11 
mentoren (55%) op dat het binnen de aanvangsbegeleiding om reflectiegerichte begeleiding gaat 
waarbij de mentor de beginnende leerkracht aanspoort om te reflecteren over zijn/haar praktijk.  
 
Het belang van ‘reflectie door de mentor’ wordt eveneens onderschreven door 11 mentoren (55%). 
Hieronder enkele citaten waaruit blijkt dat mentoren heel goed beseffen dat ze zelf ook moeten 
reflecteren: 
 

“Als lerende weet ik nu zeker dat ik voor mezelf tijd en ruimte nodig heb, dat ik moet 

bezinnen over mezelf en wat ik doe, dat ik regelmatig moet kunnen reflecteren.” (OND03) 

 

“Nadenken over jezelf en je handelen, maakt je sterker.” (OND72) 

 

“Het is belangrijk voor mij om kritisch te kijken naar het eigen functioneren, om zo meer 

inzicht te verwerven in het voelen, denken en handelen van mezelf en van anderen.” 
(OND73) 

 

Een andere factor die in heel wat portfolio’s naar voren geschoven wordt, is ‘tijd voor 

mentorschap’. 10 mentoren geven aan dat er binnen de school te weinig uren zijn voor 

mentorschap, 1 mentor merkt dit tijdsgebrek binnen heel de scholengemeenschap op. Ondanks het 

beperkt aantal uren dat vrij gemaakt kan worden voor mentorschap, wordt bij de analyse van de 

portfolio’s duidelijk dat de mentoren toch zoveel mogelijk willen bereiken. Deze gedrevenheid 

wordt nog sterker, als de analyse aan het licht brengt dat 3 mentoren op vrijwillige basis het 

mentorschap uitoefenen. Het onderstaande citaat getuigt duidelijk van de gedrevenheid en de 

kracht die uitgaat van deze mentoren: 

 

“Even zag ik door het bos de bomen niet meer… Toen heb ik me echter terug toegespitst op 

mijn eigen situatie: mentor op een kleine kleuterschool, zonder mentoruren… 

Een school waar nog geen visie is rond mentorschap, waar geen functieprofielen of 

taakomschrijvingen rond mentorschap zijn… MAAR, waar ik me wel al vijf jaar mentor voel, 

ook zonder dat ik die titel droeg. 
Ik ben ermee op weg gegaan… heb doorheen het schooljaar mijn directeur proberen te 

overtuigen van de meerwaarde van een mentor op school én in de scholengemeenschap, 

dit door telkens enthousiast terug te komen na een dagje opleiding in de 

Arteveldehogeschool. 

 

Ik liet hem telkens een stukje proeven van mijn ervaringen, en het lukte! 

Ik kon mijn directeur aansteken met mijn enthousiasme en hij heeft inmiddels al een 

tweetal keer geprobeerd om het mentorschap binnen de vergadering van de 

scholengemeenschap te brengen. Dat dit geen resultaat heeft gegeven, doet er niet toe… 

Hij gaf mij wel het fiat om met de andere mentoren van onze scholengemeenschap af te  

spreken en samen naar de coördinerend directeur toe te stappen met concrete plannen. 

 … 

De weg is lang… maar we bereiken de finish wel!”  (OND53) 



42 Methodologisch kader 
 

Toch kan de mentor niet alles alleen verwezenlijken. Dit blijkt uit heel wat factoren in de algemene 
inventaris. Enkele van deze factoren zijn ook opgenomen in de top 10. Zo geven 7 mentoren 
(35%) letterlijk aan dat aanvangsbegeleiding gedragen dient te worden door het hele team. Verder 
uiten 9 mentoren in hun portfolio niets anders dan lof over hun collega’s die het peter- of 
meterschap van een jonge collega op zich nemen. 5 mentoren voelen zich ook ondersteund door de 
parallelcollega’s die de jonge leerkrachten opvangen. Één van hen formuleert het zelfs als een troef 
voor de school: 
 

“Onze school heeft wel de troef dat collega's veelal parallel werken. Nieuwe leerkrachten 

worden met andere woorden zo goed mogelijk opgevangen door de betrokken 

parallelcollega's.” (OND03) 

 
Twee factoren zijn niet terug te vinden in de top 10. Het betreft de factoren ‘de eigen ervaringen 
van de mentor als leerkracht’ en ‘directie (niet gedefinieerd)’. Deze factoren zijn echter wel terug 
te vinden in de algemene inventaris. Een blik op deze algemene inventaris toont verder aan 
waarom de factor ‘directie’ niet meer in de top 10 is opgenomen. De portfolioanalyse liet immers 
toe om deze factor uit te splitsen in een aantal factoren die beter gedefinieerd zijn. Bijvoorbeeld de 
visie van de directie op aanvangsbegeleiding, de directie heeft moeite om verantwoordelijkheden te 
delen, de directie steunt de mentor… 

2.2. Impact van gender op de aanvangsbegeleiding 
 
In de portfolio’s werden geen citaten teruggevonden waaruit blijkt dat gender een impact heeft op 
de aanvangsbegeleiding. De mentoren bleken geen vooroordelen te hebben over mannelijke of 
vrouwelijke leerkrachten. Verder waren er ook geen stereotiepe beelden terug te vinden van 
meesters en juffen. 

2.3. Impact van leeftijd op de aanvangsbegeleiding 
 
In de portfolio’s werden verschillende citaten teruggevonden die verwijzen naar de leeftijd van de 
mentor en hiermee samenhangend zijn/haar ervaring in het onderwijs.  
Enkele voorbeelden: 

 
“Door me te veel in de ander te verplaatsen, herken ik gevoelens van onzekerheid die soms 
opduiken als je in de klas bezig bent maar niet helemaal tevreden bent over de manier 
waarop.” (mentor M, 31 jaar) 

“Ik kan een situatie nog niet goed genoeg inschatten en zie teveel wat er exact gebeurt 
zonder te zien wat er echt achter zit.” (mentor N, 29 jaar) 

“Feit is wel dat ik, omdat de klas (eenmaal september voorbij is en de kinderen en ik weten 
wat we van elkaar mogen verwachten) draait als een goed geolied geheel met regelmatig 
nieuwe stukken en uitbreidingen, op zoek was naar een manier om anderen te laten delen 
in die boeiende rijkdom die klashouden zelf in een eerste kleuterklas kan bieden.” (mentor 
O, 44 jaar) 

Bij een blik op deze drie citaten, wordt duidelijk dat de laatste mentor (mentor O) zich in een 
andere fase van de professionele ontwikkeling bevindt dan de andere twee mentoren. Uit de citaten 
van mentoren M & N blijkt duidelijk dat ze zelf nog aan het ingroeien zijn in hun job, terwijl uit het 
citaat van mentor O blijkt dat ze al heel wat ervaring heeft in de onderwijspraktijk waardoor zij 
reeds vlot kan omgaan met nieuwe ontwikkelingen binnen haar praktijk. Dat maakt dat zij ruimte 
vrij heeft om haar collega’s mee te nemen op sleeptouw en haar ervaringen met hen te delen.  
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Uit de portfolio’s van de jongere mentoren blijkt dat zij dikwijls kampen met twijfels over zichzelf 
als mentor en over de begeleiding. Enkele voorbeelden: 

“Het was enorm leerrijk om met mijn ervaren collega-mentoren van gedachten te wisselen. 
Ik hoor bij hen dezelfde zorgen en opmerkingen zoals ikzelf kan ondervinden. Soms voel ik 
me echt jong voor deze functie (en dat ben ik ook effectief). Maar toch kunnen deze groep 
mensen me het gevoel geven dat ik dit ook nu al goed kan uitvoeren.” (mentor, 29 jaar) 
 
“Sneller durven feedback geven. Dit blijft een werkpunt. Dit heeft te maken met het feit dat 
ik soms twijfel aan de inhoud van mijn feedback. Als ik dit toets bij de directie/ 
orthopedagoge dan had ik meestal geen reden tot twijfelen.” (mentor, 29 jaar) 

 
Er zijn verschillende oorzaken voor deze twijfels. Enerzijds komen deze twijfels voort uit het feit 
dat deze jonge mentoren nog niet zoveel ervaring hebben en anderzijds zal deze twijfel zeker 
beïnvloed worden door de omgeving. Uit de portfolio’s blijkt namelijk dat jonge mentoren dikwijls 
geconfronteerd worden met reacties van hun oudere collega’s. Een aantal citaten ter illustratie: 

 
“Af en toe krijg ik nog een reactie uit mijn omgeving… dat ik toch wel een hele jonge 
mentor ben. Ik vond dit zelf ook en besloot mezelf te bewijzen als mentor door er keihard 
voor te werken.” (mentor, 29 jaar) 
 
De mentor beschrijft in haar portfolio hoe één van haar oudere collega's problemen heeft 
met het feit dat zij mentor is. Ze denkt hier dieper over na en formuleert het volgende:  
“Ik heb veel respect voor de ervaring van die oudere leerkracht, ze leidde me ook een stuk 
op. Voor haar moet het inderdaad vreemd zijn dat ik nu de functie van mentor heb.” 
(mentor, 29 jaar) 

 
Toch blijkt uit de portfolio’s dat de begeleiding van jonge leerkrachten door een jonge mentor niet 
noodzakelijk nefast is. Er zijn namelijk altijd manieren om de eigen tekorten als mentor op te 
vangen. Zo schrijft een jonge mentor het volgende: 

 
“Ik leerde als mentor meer gebruik te maken van de kennis van collega's in het begeleiden 
van nieuwe mensen.” (mentor, 29 jaar) 

Hier komt de begeleiding van de jonge leerkrachten dus zeker niet in het gevaar. Integendeel, het 
sluit aan bij het idee dat aanvangsbegeleiding een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle leden 
van het team. 

2.4. Theoretische oriëntatie van de mentor 
 
De theoretische oriëntatie van de mentoren werd op twee manieren onderzocht. Enerzijds via een 
deel van de vragenlijst en anderzijds via de portfolioanalyse.  

2.4.1. Theoretische oriëntatie van de mentoren volgens de vragenlijst 
 
Om de theoretische oriëntatie van de mentoren te achterhalen, werd de vertaalde versie van de 
“Mentor Beliefs Inventory” gebruikt (zie 1.3.1.). Aan de hand van 15 paar uitspraken werd gepeild 
naar de taakopvattingen van de mentoren uit groep a en groep b. 91,89% van de mentoren (of 34 
mentoren) reageerden op alle uitspraken. Voor hen was het mogelijk om een score te berekenen 
voor de drie theoretische oriëntaties aan de hand van het scoreformulier (zie bijlage 6). De 
resultaten worden weergegeven in tabellen 10 en 11.  
 
Hoewel de resultaten duidelijk aantonen dat het om een continuüm gaat van oriëntaties, blijkt er 
bij 88,24% van de mentoren (waarvoor een score berekend kon worden) sprake te zijn van een 
dominante oriëntatie. Zo is 50% van hen dominant collaboratief, 32,35% dominant non-directief 



44 Methodologisch kader 
 

en slechts 5,88% dominant directief. Dat betekent dat de meerderheid van de mentoren de 
voorkeur geeft om de beginnende leerkracht actief te laten (mee)denken.  

2.4.2. Theoretische oriëntatie van de mentoren volgens de portfolioanalyse  
 

Bij de analyse van de portfolio’s van groep a werden de oriëntaties van de mentoren eveneens in 
kaart gebracht (zie tabel 12). De resultaten geven een heel ander beeld weer dan de resultaten 
verkregen op basis van de vragenlijst. Uit de portfolioanalyse blijkt dat de mentoren immers 
dikwijls directief te werk gaan. De reflecties van de mentoren tonen echter aan dat ze zich hiervan 
bewust zijn en dat ze dit graag willen veranderen of dat ze dit tot een minimum willen beperken: 

 
“Ik wou hen wegwijs maken op onze school zodat ze een geslaagde start zouden nemen. Ik 
maakte me toch wat zorgen omtrent de veelheid aan informatie die in één keer gegeven 
werd. Het was vooral éénrichtingscommunicatie: ik gaf informatie, de beginnende 
leerkrachten namen de informatie op.” (OND11) 
 
“Ik verwacht wel dat, wanneer de beginnende leerkracht elke vorm van (theoretische) 
achtergrond mist, ik soms niet anders zal kunnen dan eerder sturend op te treden, maar 
hoop dit tot een minimum te kunnen beperken.” (OND07) 
 

Hoewel de directieve oriëntatie duidelijk meer gehanteerd wordt, toont de portfolioanalyse wel aan 
dat het om een continuüm gaat van oriëntaties. Verschillende fragmenten illustreren dat de aanpak 
van de mentor verschilt naargelang de situatie, het tijdstip de beginnende leerkracht…. Een 
voorbeeld: 
 

“Tijdens de begeleiding van de beginnende leerkracht, maakte ik vooral gebruik van het 
luisteren (actief) en helpen reflecteren om de beginnende leerkracht tot leren aan te 
zetten, maar ik ondervond dat het soms nodig was om sturend op te treden namelijk als de 
beginnende leerkracht zelf geen referentiekader heeft om op terug te vallen of om de 
ervaringen in te plaatsen.” (OND07) 

 
                                               



45 Metholodogisch kader 
 

THEORETISCHE ORIËNTATIE OP BASIS VAN VRAGENLIJST (groep a) 
          

  module 1   module 2   

 
OND01 OND03 OND11 OND29 OND07   OND50 OND58 OND70 OND71 

directief 0 40 13,33 13,33 0   13,33 20 20 6,67 

non-directief 46,67 33,33 46,67 33,33 53,33   40 46,67 33,33 53,33 

collaboratief 53,33 26,67 40 53,33 46,67   46,67 33,33 46,67 40 

 

                      

module 2 

OND72 OND73 0ND75 0ND76 OND60 OND53 0ND79 0ND83 OND54 OND61 OND56 

13,33 13,33 26,67 40 0 20 20 13,33 6,67 13,33 20 

40 40 46,67 33,33 46,67 33,33 40 60 53,33 46,67 33,33 

46,67 46,67 26,67 26,67 53,33 46,67 40 26,67 40 40 46,67 
Tabel 10: theoretische oriëntatie van de mentoren uit groep a op basis van de vragenlijst. 

THEORETISCHE ORIËNTATIE OP BASIS VAN VRAGENLIJST (groep b)           

  module 1   

 
OND05 OND10 OND12 OND02 OND06 OND28 OND08 OND30 OND16   

directief   6,67 33,33 13,33 6,67 0 6,67 6,67 26,67   

non-directief   40 20 46,67 53,33 40 40 46,67 60   

collaboratief   53,33 46,67 40 40 60 53,33 46,67 13,33   
 

 

 

Tabel 11: theoretische oriëntatie van de  
mentoren uit groep b op basis van de  
vragenlijst.

                

module 2 

OND77 OND74 OND55 OND78 OND49 OND62 OND57 OND69 

20   0 13,33 20   13,33 13,33 

40   46,67 40 40   40 40 

40   53,33 46,67 40   46,67 46,67 

Legende 

 Dominantie van een 
 bepaalde oriëntatie 

 Geen dominantie 
 van een bepaalde 
 oriëntatie 
 
 Vragenlijst niet 
 volledig ingevuld 
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Legende 

 Dominantie van een 
 bepaalde oriëntatie 

 Geen dominantie 
 van een bepaalde 
 oriëntatie 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 12: theoretische oriëntatie van de mentoren uit groep a op basis van de vragenlijst en op basis van de portfolioanalyse.

THEORETISCHE ORIËNTATIE OP BASIS VAN VRAGENLIJST (groep a)           

  module 1   module 2 

  OND01 OND03 OND11 OND29 OND07   OND50 OND58 OND70 OND71 OND72 

directief 0 40 13,33 13,33 0   13,33 20 20 6,67 13,33 

non-directief 46,67 33,33 46,67 33,33 53,33   40 46,67 33,33 53,33 40 

collaboratief 53,33 26,67 40 53,33 46,67   46,67 33,33 46,67 40 46,67 

THEORETISCHE ORIËNTATIE OP BASIS VAN PORTFOLIO (groep a)           

directief 3 3 1 2 5   5 2 1 1 2 

non-directief 3 1 2 0 4   1 0 0 0 0 

collaboratief 1 6 2 0 5   3 2 0 0 0 

THEORETISCHE ORIËNTATIE OP BASIS VAN VRAGENLIJST (groep a) 
  

  module 2 

  OND73 0ND75 0ND76 OND60 OND53 0ND79 0ND83 OND54 OND61 OND56 

directief 13,33 26,67 40 0 20 20 13,33 6,67 13,33 20 

non-directief 40 46,67 33,33 46,67 33,33 40 60 53,33 46,67 33,33 

collaboratief 46,67 26,67 26,67 53,33 46,67 40 26,67 40 40 46,67 

THEORETISCHE ORIËNTATIE OP BASIS VAN PORTFOLIO (groep a)         

directief 1 1 1 2 2 1 0 2 2 2 

non-directief 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 

collaboratief 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
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2.5. In welke mate reflecteren de mentoren op de 
aanvangsbegeleiding? 

2.5.1. Voldoende brede reflectie 

Algemeen 
 
Bij de analyse van de portfolio’s werd nagegaan of de mentoren uit groep a voldoende breed 
reflecteren of met andere woorden of de vier domeinen waarover Kelchtermans spreekt (zie deel I, 
3.5.1.) aan bod komen in hun portfolio’s. In tabel 14 (p.50) worden de resultaten weergegeven. 
Hieruit blijkt dat 55% van de mentoren op alle domeinen reflecteert, 20% op drie domeinen, 15% 
op twee domeinen en 10% slechts op 1 domein reflecteert.  

40% van de mentoren blijkt niet op het politieke domein te reflecteren, 25% niet op het morele 
domein en 15% niet op het emotionele domein. Alle mentoren reflecteren op het technische 
domein en staan dus met andere woorden stil bij hun eigen handelen. 

Reflectie op de verschillende domeinen 
 
Ter verduidelijking van de verschillende domeinen waarop de mentoren reflecteren, worden 
hieronder per domein telkens een aantal voorbeelden gegeven van dergelijke reflecties.  

 Reflectie op het technische domein 

Op het technische domein reflecteren de mentoren over hun eigen handelen. Ze stellen zich vragen 
bij hun aanpak en denken na hoe ze het beter zouden doen. Hieronder worden een aantal 
voorbeelden opgenomen: 

“Even schrokken de jonge leerkrachten toen ik sprak van klasbezoeken. Ze reageerden 
hierop dat ze al klasbezoeken kregen van de directie en van de pedagogische begeleiding. 
Ik voelde dat dit het vertrouwen niet ten goede kwam en stelde dan voor om gewoon een 
gesprek te houden op een vrij moment. Dit vonden ze beter.” (reflectie op het eigen 
handelen tijdens de actie - OND50) 

“Voor het eerst had ik een activiteit georganiseerd waar de andere collega's ook iets aan 
hadden. Het was goed omdat ik onmiddellijk aansloot bij de werksituatie van de collega's.” 
(OND54) 

“Pas tijdens ons laatste gesprek is ze in tranen uitgebarsten en heeft ze verteld waarom ze 
zo onzeker is. … Had ik wat meer doorgevraagd tijdens het schooljaar, dan had zij haar 
zware last misschien al sneller kunnen afwerpen. Dit heeft mij aan het denken gezet. 
Daarom wil ik van deze case een groeimoment maken voor mezelf.” (OND83) 

 Reflectie op het emotionele domein 

Hoe je het ook draait of keert, emoties spelen een belangrijke rol bij het handelen. In de 
onderstaande citaten wordt heel duidelijk dat emoties heel wat invloed uitoefenen op het handelen: 

“Voor mij persoonlijk vind ik het parkeren van emoties soms moeilijk. Ik weet dat ik 
hieraan moet werken. Ik heb het hart op de tong en hou van eerlijkheid. Personen die dus 
altijd alles overwegen en hun woorden naar mijn aanvoelen te veel wikken en wegen, 
komen bij mij soms onecht over. Ik ben me ervan bewust dat dit mijn aanvoelen is en hou 
daar nu ook rekening mee zonder mijn persoonlijkheid te verliezen.” (OND54) 

 “Ik heb het eerder moeilijk met mijn eigen gevoelens in deze situatie. Het is hier zeer 
moeilijk voor mij om objectief te blijven. In deze situatie draait het immers om een 
driehoeksverhouding tussen mezelf, mijn parallelcollega en diens duopartner.” (OND03) 
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 “Het is belangrijk om mijn eigen gevoelens even "te parkeren" maar ze niet uit de weg te 
gaan. Handig daarbij is het gebruik van de kernkwadranten.” (OND53) 

 Reflectie op het morele domein 

Bij reflectie op het morele domein, denkt de mentor na over welke manier van handelen het best is 
voor de beginnende leerkracht. Hieronder een voorbeeld van een mentor die hier heel diep over 
nagedacht heeft. Zij heeft deze reflectie namelijk gelinkt aan de zorgfasen van de beginnende 
leerkrachten. 

 

 

 

  

 
 

 

 

Tabel 13: voorbeeld reflectie op het morele domein (OND07) 

 Reflectie op het politieke domein 

Op het politieke domein denken de mentoren vooral na over de invloed die zij uitoefenen op de 
jonge leerkrachten. Een aantal voorbeelden: 

“Door het feit dat ik reeds een jaar informeel met de BL kon samenwerken en we af en toe 
ook samen activiteiten planden, heb ik waarschijnlijk onbewust al een invloed uitgeoefend 
op de BL. Daar ik reeds 20 jaar bij ons op school sta en door de collega's al lang 
bestempeld wordt als "da's degene aan wie je alles mag en kan vragen", oefen ik ook 
ongewild invloed uit op nieuwe leerkrachten. Als de directie de BL naar mij doorverwijst 
met de mededeling dat ik met al die zaken in orde ben en van die dingen op de hoogte, 
oefent ook dat een bepaalde invloed uit op de BL. Daarom hoed ik me ervoor niet meteen 
oplossingen aan te bieden voor problemen, omdat dat mijn oplossingen zijn, voor 
gelijkaardige "problemen" die ik in mijn werking ondervond, maar die daarom niet altijd 
werkbaar of wenselijk zijn voor de BL. Bovendien is het de bedoeling dat de BL via 
begeleiding komt tot het zelfstandig doorlopen van nieuwe leerprocessen bij nieuwe 
problemen, zonder dat ik nog moet ingeschakeld worden.” (OND07) 

“Je kunt uitstralen wat je echt wil. Je kan zoveel stralen dat je omgeving erin meegaat. 
Kracht uitstralen heeft/geeft invloed.” (OND75) 

“Als ik dit bij mezelf ter overweging neem, dan moet ik toch wel concluderen dat principes 
die je verdedigt en aanhoudt ook door derden worden overgenomen.” (OND79) 

Eén mentor stond ook stil bij de invloed die anderen op haar uitoefenen: 
 

“De band die ik heb met de directie, bepaalt soms mijn handelen.” (OND83) 

FASE  Met welke begeleiding kan ik de BL het 
meeste helpen in die periode? 

1. IK - OVERLEVEN observatie door de mentor, feedbackgesprek, 
reflectiegesprek 

2. TAAK - GOED LESGEVEN modelleren, projecten met 
samenwerkingsverbanden, klasdoorbrekend 
werk, reflectiegesprek 

3. ANDEREN - 
LEERLINGEN 

nascholingen, projecten, reflectiegesprek, 
klasdoorbrekend werk, observeren, 
groepsbegeleiding 



49 Methodologisch kader 
 

2.5.2. Voldoende diepe reflectie 

Algemeen 
 
Bij de analyse van de portfolio’s werd nagegaan of de mentoren uit groep a voldoende diep 
reflecteren. In de portfolio’s werd gezocht naar fragmenten die ingaan op het professioneel 
zelfverstaan en de subjectieve onderwijstheorie van de mentoren. Deze analyse was niet zo simpel, 
want in de praktijk hangen deze twee aspecten nauw samen. Twee vragen waren echter een 
houvast tijdens de portfolioanalyse om een duidelijk onderscheid te kunnen maken: 

Professioneel zelfverstaan Hoe ziet de respondent zichzelf als mentor? 
Subjectieve 
onderwijstheorie 

Uit welke kennis en opvattingen put de mentor om het 
eigen handelen vorm te geven en te verantwoorden? 

 

In tabel 15 worden de resultaten weergegeven. Hieruit blijkt dat het persoonlijk interpretatiekader 
(bestaande uit het professioneel zelfverstaan en de subjectieve onderwijstheorie) in 75% van de 
gevallen naar voren komt in de portfolio’s. 10% van de mentoren reflecteert niet in de diepte en bij 
de overige 15% komt slechts één aspect van het persoonlijk interpretatiekader aan bod.  

Reflectie in de diepte 
 
 Subjectieve onderwijstheorie 

Hieronder worden een aantal voorbeeldcitaten weergegeven waaruit de subjectieve 
onderwijstheorie van de mentoren naar voren komt. Het eerste citaat is een duidelijk voorbeeld 
van hoe de taakopvattingen van de mentor haar handelen bepalen. 

“De beginnende leerkracht (BL) zou de thema's die aan bod komen gedurende het 
schooljaar doelgerichter willen uitwerken. BL wil ook dat als er ouders op het oudercontact 
komen of als collega's van de derde kleuterklas ernaar vragen, kunnen verantwoorden 
waarom ze dit of dat zegt of een advies geeft om over te zitten of om evt. door te 
verwijzen. Nu lijkt het zo alsof ze op haar gevoel afgaat als ze dat zegt omdat ze het zo 
moeilijk kan bewijzen. Volgens mij zijn dat weer heel andere onderwerpen. Het tegenover 
ouders en collega's kunnen bewijzen dat je alles gedaan hebt wat je kon of het voor jezelf 
uitmaken of je nu doelgericht bezig bent, hangt enigszins wel samen, maar ik denk dat het 
het belangrijkste is dat BL nu echt doelgericht aan het werk kan gaan en daarna kunnen we 
kijken hoe we de begeleiding van kinderen die uit de boot vallen, ondanks haar goede 
zorgen om een evenwichtige ontwikkeling te bevorderen, kunnen in kaart brengen, en dat 
zeg ik haar ook. Als we alles in één keer willen doen, lopen we het risico dat de planlast 
nog groter wordt en dat is niet de bedoeling.” (OND07) 

Het handelen van de mentoren wordt echter niet alleen bepaald door hun taakopvattingen, maar 
zoals uit de volgende citaten blijkt, oefenen ook de ervaringen, de kennis… een invloed uit: 

 “Hoe ik deze praktijksituatie ervaar, is gekleurd vanuit mijn eigen ervaring. Het is dan ook 
belangrijk om even stil te staan en na te gaan in hoeverre het perspectief van waaruit ik de 
situatie bekijk wel voldoende objectief is.” (OND53) 

“Ik deed dit volgens mij vanuit de buik, maar zonder de theoretische achtergrond uit het 
postgraduaat zou ik zeker niet tot het buikgevoel gekomen zijn.” (OND 71) 

“Een ervaring uit mijn mentorpraktijk deed me inzien dat je niet enkel uit de negatieve 
ervaringen, maar ook uit een succeservaring iets kunt leren door te generaliseren.” 
(OND60) 
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Tabel 14: in welke mate 
reflecteren de mentoren uit 
groep a in de breedte? 
(resultaten op basis van de 
portfolioanalyse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabel 15: in welke mate reflecteren de mentoren uit groep a in de diepte? (resultaten op basis van de portfolioanalyse)

REFLECTIE IN DE BREEDTE (groep a)                   

  module 1   module 2 

  OND01 OND03 OND11 OND29 OND07   OND50 OND58 OND70 OND71 OND72 

technisch x x x x x   x x x x x 

emotioneel x x     x   x x   x x 

politiek   x     x   x x x     

moreel x x     x   x x x     

                      

  module 2 

  OND73 OND75 OND76 OND60 OND53 OND79 OND83 OND54 OND61 OND56 

technisch x x x x x x x x x x 

emotioneel x x x x x x x x x x 

politiek   x   x x x x x x   

moreel x x   x x x x x x x 

REFLECTIE IN DE DIEPTE (groep a)                     

  module 1   module 2 

  OND01 OND03 OND11 OND29 OND07   OND50 OND58 OND70 OND71 OND72 

professioneel zelfverstaan x x x x x   x x       

subjectieve onderwijstheorie x x x x x   x x x x   

                      

  module 2 

  OND73 OND75 OND76 OND60 OND53 OND79 OND83 OND54 OND61 OND56 

professioneel zelfverstaan x x   x x x x x x x 

subjectieve onderwijstheorie x x   x x x x x x   
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Het laatste citaat is eveneens een goed voorbeeld om aan te tonen dat het persoonlijk 
interpretatiekader van de mentor evolueert. Het illustreert heel duidelijk dat het persoonlijk 
interpretatiekader iets dynamisch is dat verandert doordat mentoren verder ontwikkelen en nieuwe 
ervaringen opdoen. 

 Professioneel zelfverstaan 

80% van de mentoren heeft in zijn/haar portfolio nagedacht over hoe hij/zij zichzelf als mentor 
ziet. Een paar voorbeelden: 

“Als mentor wil ik een inspirerende, motiverende persoon zijn voor beginnende 
leerkrachten en stagiairs. Een persoon waar jonge mensen bij terecht kunnen om 
bevestiging en ondersteuning te vinden, een persoon die eventuele negatieve ervaringen 
kan ombuigen in leerpunten waar uiteindelijk positieve gevolgen uit voortkomen. Ik ga uit 
van de kracht van mensen en hoop dat ze die kracht ook bij mij kunnen vinden!” (OND53) 

“Wat betreft leerinhoud voel ik me zeker niet de meerdere t.a.v. mijn ervaren collega's. Ik 
hoop dat ik een meerwaarde kan zijn wat betreft de relatie tussen beginnende 
leerkrachten, stagiairs, collega’s en de directie. Ik hoop dat ik kan fungeren als een 'expert-
coach' om hun welbevinden optimaal te houden.” (OND61) 

2.5.3. Autobiografische reflectie 
 
65% van de mentoren maakte gebruik van autobiografische reflectie in zijn/haar portfolio om het 
persoonlijk interpretatiekader bewust te maken. Hieronder enkele fragmenten die aantonen dat 
heel wat van het handelen bepaald wordt door vroegere ervaringen: 

“Twintig jaar geleden kreeg ik op het einde van het schooljaar een prentbriefkaart van een 
leerlinge met daarop: "Twee dingen moet je geven aan je kinderen: houvast en vleugels". 
Deze levenswijsheid kan probleemloos getransfereerd worden naar de begeleiding van 
jonge leerkrachten.” (OND11) 

“Tijdens de koffiepauzes probeer ik steeds een aantal minuutjes vrij te maken voor hen. 
Even checken of alles ok is, of ze vragen hebben of bedenkingen. Ik vind het op dat 
moment ook mijn taak om de BL zoveel mogelijk in de gesprekken rond de tafel te 
betrekken. Uit ervaring weet ik dat die "eerste pauzes" in een vreemde pauzeruimte met 
vreemde collega's best wel overdonderend kunnen zijn. Ik vermoed dat op andere scholen 
deze taak vaak door peters of meters waargenomen wordt.” (OND53) 

“Ik herinner me inderdaad die collega die me in het begin van mijn loopbaan wegwijs heeft 
gemaakt in het klasgebeuren. Ze gaf mij wijze raad en moedigde me aan in moeilijke 
momenten. Zij was een echte mentor voor mij, nog voor er in het onderwijs sprake was 
van dit begrip. Ik hoop dat ik voor jonge collega's ook zoveel kan betekenen.” (OND60) 

“Een warme, innemende persoonlijkheid - een groot man (letterlijk en figuurlijk) - was mijn 
eerste directeur. Hij nam het voor mij op. Hij steunde mij onvoorwaardelijk in mijn 'doen 
en laten'! Hij heeft me geleerd om met beide voeten in de praktijk van het dagelijkse 
schoolleven te staan, in een derdegraadsklas nog wel. Ik heb ervan genoten... Hij die zelf 
zovele jaren in die klas stond, ik luisterde naar zijn vaderlijke raad. Zijn methodes waren 
misschien stilaan achterhaald, maar het 'vuur' brandde nog... Dat 'vuur' heb ik vanaf de 
eerste dag mogen verderzetten. Ik besef heel goed - achteraf gezien nu ik zelf mentor ben 
- dat je als BL iemand nodig hebt 'die naast je staat'! Dàt staat buiten kijf!” (OND79) 

“Aangezien ik een heel aantal interims uitvoerde voor ik terecht kwam op de school waar ik 
nu nog werk, kan ik gerust stellen dat ik heel gevarieerde ervaringen met het werkveld 
heb. Niet al die ervaringen waren even positief, maar ze maakten mij wel tot de 
kleuterbegeleidster en mentor die ik nu ben. Ik vind dit ten aanzien van de studenten en 
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beginnende leerkrachten een groot pluspunt daar ik zelf heel vaak de "beginner" was en 
mij dus vrij makkelijk kan verplaatsen in hun standpunt.” (OND07) 

2.5.4. Reflectie over het eigen reflecteren 
 
De portfolioanalyse toont aan dat 50% van de mentoren nadenkt over het eigen reflecteren. Heel 
wat mentoren staan in hun portfolio stil bij het belang van reflectie. Een aantal voorbeelden: 

“…zou ik zelf ook vaker moeten stilstaan en reflecteren bij waar ik mee bezig ben. Opdat ik 
anderen niet voorbijhol maar écht samen met hen verder kan gaan, in plaats van hen te 
willen voor-gaan en mee-trekken.” (OND01) 

“De mentor als 'de spiegel' geeft dan weer aan dat het voor de eigen professionele 
ontwikkeling ook belangrijk is om stil te staan bij zichzelf, de eigen opvattingen en het 
eigen handelen. Dat sluit aan bij hetgeen ik 'als mens' wil zijn. Dit voor de spiegel staan, is 
voor ieder mens heel belangrijk. Het is enkel wanneer we in de spiegel kijken, dat we leren. 
Wanneer je leert, dan groei je. En groeien doe je een leven lang. Niemand is alwetend.” 
(OND58) 

“Reflectie stuurt het handelen bij. Reflectie is een onontbeerlijke attitude in het kader van 
levenslang leren.” (0ND11) 

“Nadenken over jezelf en je handelen, maakt je sterker.” (OND72) 

“Het is belangrijk voor mij om kritisch te kijken naar het eigen functioneren, om zo meer 
inzicht te verwerven in het voelen, denken en handelen van mezelf en van anderen.” 
(OND73) 

“Ervaring wint aan waarde als je erover nadenkt. Wie wil filosoferen, moet reflecteren. Je 
moet niet alleen goed nadenken over het onderwerp waar je je aandacht op richt, maar je 
moet ook stilstaan bij je eigen positie, je denkwijze, de manier van benaderen. Op 
metaniveau sta je los van wat iets direct en concreet voor je betekent en kun je er anders 
naar kijken. Je kunt jezelf bekijken in relatie tot het object.” (OND73) 

Hoewel uit de portfolio’s duidelijk blijkt dat reflectie een must is, blijkt reflectie vaak niet zo evident 
te zijn in de praktijk. Eén van de mentoren schrijft hierover het volgende:  

“Een aandachtspunt voor mezelf en het hele team is 'reflecteren'. Ik voel dat de generatie 
die nu begint in het onderwijs daar veel verder in staat dan wij. Het is een uitdaging voor 
mezelf en mijn collega's te bewegen tot meer zelfreflectie. Het innemen van verschillende 
waarnemingsposities zou ook veel conflicten kunnen vermijden. Dit doen we van nature te 
weinig. Het zou zinvol zijn anderen te overtuigen dit meer te doen.” (OND71) 

Dit citaat toont aan dat reflectie niet altijd zo’n belangrijke rol heeft gehad in het onderwijs. Toch 
blijkt uit de portfolio’s dat de mentoren vroeger ook reflecteerden op hun praktijk. Een aantal 
voorbeelden: 

“In het verleden en ook in het dagelijks leven reflecteer je heel veel. Het verschil met de 
kennis die ik nu heb, is dat ik nu reflecteer op een gestructureerde manier. Ik zet de 
verschillende stappen heel bewust. En dat komt ten goede aan het eigenlijke leren uit je 
handelen. Ik ervaar dat ik met deze manier van reflecteren, dieper ga, alles meer ten 
gronde bekijk.” (OND58) 

“Reflectie wordt als leerkracht wel een beetje een tweede natuur. Heb ik bereikt wat ik wou 
bereiken? Hoe gingen de leerlingen om met de leerstof? Wat waren hun reacties? Via de 
leidraad voor reflectie die ik gevonden heb op het internet, en die voor mij een nieuwe 
zienswijze is op reflecteren, wil ik meer proberen om alternatieven vanuit anderen te laten 
komen.” (OND29) 
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De reflectie gebeurde vroeger echter anders. De mentoren merken zelf op dat de reflectietheorieën 
die recent verschenen zijn een grote stap voorwaarts betekenen omdat ze toelaten om veel 
doelgerichter te reflecteren. Bij het lezen van de porfolio’s wordt dan ook duidelijk dat ze de 
reflectietheorieën die ze in de opleiding aangeboden kregen, met open armen onthaalden. De 
reflectiecyclus van Korthagen, het uimodel van Korthagen en Vasalos, de STAR-methode, de 
leerstijlen van Kolb en de kernkwadranten van Ofman vormden voor velen een vertrekpunt om te 
reflecteren. 
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Onderzoek deel 3: exploratie naar aanleiding van de 
financieringsstop voor mentorschap 
 
Naar aanleiding van de financieringsstop, werd in het kader van dit onderzoek tot slot onderzocht 
hoe scholen hun beginnende leerkrachten kunnen blijven ondersteunen met een minimum aan 
middelen. Om tot een concreet voorstel te komen, werden de stappen van het ADDIE-model min of 
meer gevolgd (Molenda, 2003).  Hieronder worden de stappen nauwgezet omschreven, vooraleer 
wordt ingegaan op de resultaten. 

 

  

 

 

 

1. Analyse 

1.1. Noden 
 
Uit de voorgaande literatuurstudie en de portfolioanalyse is gebleken dat de begeleiding en de 
ondersteuning van beginnende leerkrachten in functie van hun professionele ontwikkeling van 
cruciaal belang is. Aangezien professionaliteit bepalend is voor de kwaliteit van het onderwijs, is 
het dus noodzakelijk dat scholen blijven investeren in aanvangsbegeleiding.  Eén van mentoren 
formuleerde het heel krachtig als volgt: “Mijn uitdaging als mentor bestaat erin om daar waar het 
kan een duwtje geven aan het mentoraat. Dit is in het belang van de (beginnende) leerkrachten 
want onderwijsmensen zijn enthousiastelingen. Daarom hebben zij recht op een passende (lees: 
deskundige) begeleiding, zonder een directe sanctionering of veroordeling.” (OND79) 

Aangezien uit de portfolioanalyse verder blijkt dat mentoren kampen met tijdsgebrek en dit er niet 
op zal verbeteren wanneer het Vlaams Ministerie vanaf 1 september 2010 de mentoruren afschaft, 
dient gezocht te worden naar een alternatief zodat beginnende leerkrachten volgend schooljaar ook 
nog kunnen rekenen op de nodige ondersteuning.  

1.2. Twee sporen die voortvloeien uit de portfolioanalyse 
 
In navolging van de mentoren, die in hun portfolio regelmatig gebruik maakten van de 
kernkwaliteiten van Ofman, werd bij de zoektocht naar een concreet ondersteuningsvoorstel 
eveneens vertrokken vanuit een aantal sterke punten. Zo kwamen er uit de portfolioanalyse twee 
sporen naar voren waaruit kracht geput kan worden om de aanvangsbegeleiding in de toekomst 
vorm te geven.  
 
Een eerste spoor betreft ‘netwerking’. Dit betekent dat de school een beroep doet op heel het team 
voor de begeleiding van de jonge leerkrachten. De zorg wordt werkelijk gedeeld onder de collega’s. 
Uit de portfolioanalyse blijkt dat 75% van de mentoren reeds gesteund wordt door zijn/haar 
collega’s. Uiteraard zijn er in de praktijk verschillen in de mate waarin die ondersteuning 
plaatsvindt en hoe die gebeurt. De portfolioanalyse bracht aan het licht dat 45% van de mentoren 
momenteel gesteund wordt door hun collega’ die het peter- of meterschap van een jonge collega 
op zich nemen. 25% kan verder rekenen op de hulp van de parallelcollega of de duopartner van de 
beginnende leerkracht. Tot slot blijkt uit de portfolio’s dat ook zorgcoördinatoren en 
orthopedagogen hun steentje kunnen bijdragen. 

ANALYSIS DESIGN DEVELOPMENT IMPLEMEN-
TATION 

EVALUATION 
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Een tweede spoor betreft ‘de motivatie, de wil’ om jonge leerkrachten te begeleiden want zoals het 
spreekwoord zegt: ‘Waar een wil is, is een weg.’ Deze kracht die voortvloeit uit een dergelijke wil, 
werd heel duidelijk zichtbaar bij het lezen van de portfolio’s van de leerkrachten die momenteel 
vrijwillig het mentorschap op zich nemen of die slechts over een paar mentoruurtjes beschikken. 
Eén van de vrijwillige mentoren sloot haar portfolio bijvoorbeeld af met de volgende zin: “De weg 
is lang… maar we bereiken de finish wel!” (OND53).  

Deze twee sporen vormden een leidraad om een concreet voorstel te ontwikkelen. 

2. Design  

2.1. Het derde spoor: ICT 
 
Rekening houdend met deze twee sporen en de factor ‘tijd’, werd nagedacht over een manier om 
(beginnende) leerkrachten te ondersteunen. Zo ontstond het idee om gebruik te maken van ICT 
om informatie te verspreiden die leerkrachten dagelijks nodig hebben. Gordon (1991, in Brewster & 
Railsback, 2001) merkt immers op dat beginnende leerkrachten vooral nood hebben aan informatie 
die van directe betekenis is voor hun praktijk zoals bijvoorbeeld lesmaterialen. 
 
Door gebruik te maken van een webapplicatie kan er schooloverschrijdend gewerkt worden. Een 
dergelijke samenwerking zal het draagvlak vergroten waardoor er ook tijd bespaard zal worden. 
Vele handen maken immers licht werk.  
Daarnaast is een dergelijke webapplicatie overal raadpleegbaar, waardoor de (beginnende) 
leerkrachten zich op ieder moment ondersteund voelen.  

2.2. Op zoek naar een geschikte webapplicatie 
 
De gedachte om leermaterialen uit te wisselen via ICT wordt ook teruggevonden in de literatuur. 
Elchardus, Huyge, Kavadias, Songers & Vangoidsenhoven (2010) merken op dat het actualiseren 
van leermateriaal veel minder tijd vergt dan het zelf te moeten ontwikkelen. In die zin zou het 
volgens hen interessant zijn om expertise en lesmateriaal via het elektronische leerplatform van de 
school aan te reiken aan (beginnende) leerkrachten.  
 
Een dergelijk voorstel is al een stap in de goede richting, maar het beperkt zich nog tot één school. 
Door samen te werken met meerdere scholen, kan er nog meer expertise gedeeld worden en zal de 
taaklast van de leerkrachten die het platform onderhouden ook dalen. 

Een alternatief werd gevonden in het gebruik van een wiki. Dit is een soort website bestaande uit 
meerdere pagina’s waar alle gebruikers informatie aan kunnen toevoegen of wijzigen (“Kennisnet”, 
2008; Spoelder & Kaandorp, 2008). Op die manier kan expertise en lesmateriaal niet alleen 
uitgewisseld worden over de verschillende scholen heen, maar kan deze uitwisseling ook vlotter 
gebeuren doordat alle leerkrachten informatie op de wiki kunnen posten. Wiki’s kennen immers 
een eenvoudig gebruik en er is geen speciale software voor nodig (Spoelder & Kaandorp, 2008). 
Een dergelijk systeem zorgt er bovendien voor dat de onderhoudswerken gedeeld worden 
aangezien alle leerkrachten de informatie kunnen wijzigen. Een wiki is immers een open 
werkstructuur waar met gezamenlijke verantwoordelijkheid aan gewerkt wordt (“Kennisnet”, 2008, 
p.4). 

3. Development 

3.1. Opstart van de wiki ‘Onderwijstips’ 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om een wiki op te starten: men kan een wiki gebruiken binnen 
de eigen elektronische leeromgeving, zelf een wiki hosten of gebruik maken van online 
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wikidiensten (De Smet & De Wever, 2009). Voor de oprichting van deze wiki werd gebruik gemaakt 
van de gratis online wikidienst Wikispot.  

Na een brainstorm over de inhoud van de wiki, werd overleg gepleegd met een ICT-coördinator en 
een leerkracht uit de lagere school (persoonlijke communicatie, 22 oktober 2009). Omdat zij 
eveneens enthousiast waren over het concept, werd de wiki ‘Onderwijstips’ 

(http://onderwijstips.wikispot.org) op 22 oktober 2010 opgestart. 

3.2. Inhoud van de wiki ‘Onderwijstips’ 
 
Momenteel bestaat de wiki uit vier grote rubrieken: ‘integratie van ICT in de lessen’, ‘lesmateriaal’, 
‘didactiek’ en ‘informatie’. Deze rubrieken worden hieronder kort toegelicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Integratie van ICT in de lessen 
 
Sinds 1 september 2007 beschikt men in het lager onderwijs over eindtermen voor ICT. Deze 
eindtermen zijn leergebiedoverschrijdend, wat betekent dat men ICT dient te integreren binnen de 
andere leergebieden. In deze rubriek vinden de leerkrachten interessante sites die ze kunnen 
gebruiken in de klas. Deze sites zijn geordend per leergebied en per onderdeel. Om de zoektocht te 
vergemakkelijken wordt meestal ook aangegeven voor welk(e) leerja(a)r(en) de site bestemd is.  

Hoewel er nog geen ontwikkelingsdoelen ICT voor het kleuteronderwijs bestaan, werden er onder 
het motto ‘Jong geleerd is oud gedaan!’ eveneens interessante sites opgenomen voor het 
kleuteronderwijs.  

3.2.2. Lesmateriaal 
 
Binnen deze rubriek worden alle sites verzameld waarop de leerkracht lesmateriaal (werkbladen, 
didactisch materiaal…) kan maken1

                                                           
1 Er bestaan nu al sites waarop leerkrachten in een handomdraai werkbladen kunnen maken op het niveau van 
hun leerlingen. Voorbeelden van dergelijke sites zijn http://www.klokrekenen.nl/ en 
http://www.sommenmaker.nl/. 

, downloaden of bestellen. Verder worden ook de sites waarop 
lesideeën terug te vinden zijn, verzameld. Voor het gemak is deze rubriek opnieuw opgesplitst per 
onderwijsniveau, per leergebied en per niveau. Waar mogelijk wordt aangegeven binnen welke 
graad het materiaal bruikbaar is. 

 

 

 

 
Figuur 19: startpagina van de wiki 'Onderwijstips' 
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3.2.3. Didactiek 
 
Momenteel is deze rubriek ingedeeld in vier topics: ‘doelen’, ‘werkvormen’, ‘onderzoek’ en ‘tips 
voor de klaspraktijk’. Binnen deze categorieën wordt kort wat uitleg gegeven en wordt er 
vervolgens verwezen naar interessante sites of internetdocumenten over het onderwerp.  

3.2.4. Informatie 
 
Aangezien ‘leerkracht zijn’ een complex beroep is waarbij heel wat komt kijken, werd deze wiki 
uitgebreid met een extra luik waarbinnen de leerkracht terecht kan wanneer hij/zij op zoek is naar 
meer informatie over leerproblemen, excursies, educatieve uitgaven, onderwijswetgeving… 
Daarnaast wordt er binnen dit luik verwezen naar handige applicaties die de leerkracht kan 
gebruiken om afspraken te plannen, mindmaps te maken, grote bestanden door te mailen… 

3.3. Soort wiki 
 
De Smet & De Wever (2009) baseren zich op het werk van Tonkin (2005) om wiki’s in te delen in 
vier categorieën van educatief gebruik: als naslagwerk, als website, als kladblok en als 
groepsopdracht. De wiki ‘Onderwijstips’ combineert een aantal van deze gebruiken. 
 
In eerste instantie fungeert deze wiki als een soort portaalsite waarop leerkrachten terecht kunnen 
wanneer ze op zoek zijn naar sites om te gebruiken tijdens de lessen, informatie om hun lessen 
voor te bereiden, leuke adresjes om op excursie te gaan…  
Verder worden er op deze wiki sites verzameld waarop de leerkrachten lesmateriaal kunnen 
downloaden of bestellen. In onze huidige kennissamenleving is er immers heel wat materiaal 
aanwezig waardoor er heel wat tijd bespaard kan worden door goede materialen / sites / ... uit te 
wisselen. Iets aanpassen om opnieuw te gebruiken, vergt immers veel minder tijd dan iets opnieuw 
uitvinden!     
 
In dit geval wordt het gebruik van de wiki als portaalsite gecombineerd met het gebruik van de 
wiki als een naslagwerk. Zo worden bepaalde topics (zoals bijvoorbeeld ‘doelen’) op de wiki zelf 
uitgewerkt in plaats van de gebruiker te verwijzen naar andere sites. Dit heeft het voordeel dat 
bepaalde topics uitgewerkt kunnen worden voor de specifieke context van het basisonderwijs. Op 
die manier wordt de ondersteunende waarde van de wiki nog verhoogd. 

4. Implementatie 
 
Omdat een wiki iets is wat groeit door samen te werken (“Kennisnet”, 2008), werd na het 
opstarten van de wiki onmiddellijk contact opgenomen met een aantal leerkrachten (uit West-
Vlaamse scholen) om mee te werken aan dit project.  

Pas wanneer er al heel wat informatie op de wiki stond, werden ook andere leerkrachten (zoals 
ondermeer de mentoren die meegewerkt hebben aan het eerste en/of het tweede deel van het 
onderzoek) geïnformeerd over het bestaan van deze wiki. Hiervoor werd een speciale 
informatiebundel gemaakt (zie bijlage 7) waarin de leerkrachten in eerste instantie meer info 
krijgen over het gebruik van wiki’s in het onderwijs en verder wat toelichting krijgen bij het gebruik 
van de wiki ‘Onderwijstips’.  

5. Evaluatie 
 
Na de implementatie van de wiki in het onderwijs, werd een digitale vragenlijst opgesteld om na te 
gaan of men deze wiki in het onderwijs werkelijk als ondersteunend ervaart. 
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5.1. Methodologische verantwoording 

5.1.1. Onderzoeksopzet 

Keuze voor een digitale vragenlijst 
 
Er werd gekozen voor een digitale vragenlijst (zie bijlage 8) omdat deze snel verspreid kan worden 
en ze op haar beurt een snelle verwerking van de gegevens toelaat. Daarnaast kan de respondent 
reageren op een zelfgekozen tijdstip en van op eender welke plaats. Tot slot krijgt de respondent 
de kans om dieper na te denken over de vragen dan wanneer hij/zij direct moet antwoorden zoals 
bij een interview (Baarda et al., 2005).  

Het gebruik van een digitale vragenlijst heeft echter ook zijn nadelen. Zo merken Baarda et al. 
(2005) op dat veel mensen niet graag schrijven. Dit probleem werd echter opgelost door vooral 
gesloten vragen te stellen en de vragenlijst zo kort mogelijk te houden. Een ander probleem is 
volgens Baarda et al. (2005) dat de onderzoeker de vragen vooraf moet vastleggen.  

Algemene opbouw 
 
Opnieuw bestond de vragenlijst uit zowel inventariserende als explorerende vragen. De meeste 
vragen waren gesloten, slechts op het einde werd een open vraag gesteld. Niet alle gesloten 
vragen hadden een vast antwoordalternatief, maar de meesten wel. De vaste 
antwoordalternatieven waren van het type ‘ja/nee’ of het type ‘meetschaal’. Voor de 
beoordelingsschalen werd gebruik gemaakt van 5-puntenschalen. 

Betrouwbaarheid en validiteit 
 
Bij de samenstelling van de vragenlijst werd opnieuw rekening gehouden met de regels van 
Schuyten (2004). Zo werd de open vraag pas op het einde gesteld om de aandacht van de 
respondent te bewaren. Verder werden er ook geen sprongen opgenomen in de vragenlijst en 
werden de vragen als volgt gegroepeerd:  

• Algemene informatie 
• Vragen over de wiki ‘Onderwijstips’ 

• Concept wiki ‘Onderwijstips 
• Gebruik van de wiki ‘Onderwijstips’ 
• Toekomst van de wiki ‘Onderwijstips’ 

 

Daarnaast bevatte de vragenlijst enkel vragen die voor alle (student-)leerkrachten relevant waren. 
De vragenlijst werd verder opgesteld in duidelijke praktische taal, waardoor de kans op verkeerde 
interpretatie verlaagd wordt.  

Om een zo hoog mogelijke respons te krijgen, werd de vragenlijst heel beknopt gehouden zodat 
het invullen ervan slechts 3 à 5 minuten tijd in beslag nam. Dit werd ook meegedeeld in de 
bijhorende mail die de respondenten ontvingen. 

Tot slot is de kans op niet-representativiteit van het onderzoek omwille van het niet bereiken van 
een bepaald publiek relatief klein aangezien het gebruik van ICT reeds sterk geïntegreerd is binnen 
de praktijk van de onderzoeksdoelgroep.  

5.1.2. Steekproef 
 
De vragenlijst werd bezorgd aan een aantal student-leerkrachten en aan een aantal leerkrachten 
uit verschillende Vlaamse basisscholen (zoals ondermeer de mentoren die deelnamen aan het 
eerste en/of het tweede deel van het onderzoek). De vragenlijst werd dus niet enkel naar 
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beginnende leerkrachten gestuurd, maar ook naar meer ervaren leerkrachten om te kunnen 
nagaan of de wiki ook voor hen ondersteunend werkt. 

De responsgraad lag echter heel laag. Van de 58 (student-)leerkrachten die aangeschreven 
werden, vulden slechts 22 (student-)leerkrachten de vragenlijst in. Dat betekent dat slechts 
37,93% de vragenlijst invulde. 

Profiel respondenten 

 
In tabel 16 wordt het profiel geschetst van de deelnemende (student-)leerkrachten. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
  
Tabel 16: profiel respondenten 

5.2. Analyse en resultaten   

5.2.1. Concept wiki ‘Onderwijstips’ 
 
Alle (student-)leerkrachten vinden het een (heel) goed idee om een wiki op te richten voor 
leerkrachten uit het basisonderwijs. 90,91% vindt het eveneens een (heel) goed idee om via deze 
wiki interessante sites uit te wisselen met collega’s van andere scholen. De overige 9,09% twijfelt. 

5.2.2. Gebruik van de wiki ‘Onderwijstips’ 

Algemeen 

 
72,73% van de respondenten ervaart de wiki als ondersteunend voor zijn/haar praktijk: 50% geeft 
aan dat de wiki zijn/haar praktijk ondersteunt en 22,73% merkt op dat de wiki zijn/haar praktijk in 
sterke mate ondersteunt. Van de overige groep respondenten, geeft 22,73% aan dat de wiki 
‘Onderwijstips’ zijn/haar praktijk min of meer ondersteunt en 4,5% of respectievelijk 1 leerkracht 
merkt op dat de wiki geen ondersteunende waarde heeft. 

Profiel respondenten 
Student-
leerkrachten 

Gemiddelde leeftijd: 19 
Aantal mannen: 0 
Aantal vrouwen: 4 
Aantal student-leerkrachten 
kleuteronderwijs 

1 

Aantal student-leerkrachten lager 
onderwijs 

3 

Totaal aantal student-leerkrachten: 4 
 
Leerkrachten 
basisonderwijs 

Gemiddelde leeftijd: 39,11 
Aantal mannen: 4 
Aantal vrouwen: 14 
Aantal beginnende leerkrachten 
(minder dan 5 jaar ervaring als 
leerkracht): 

6 

Gemiddelde onderwijservaring 
leerkrachten: 

17,11 

Aantal leerkrachten die het lesgeven 
combineren met een andere functie 
(mentor, zorgcoördinator, 
beleidsondersteuning) binnen het 
onderwijs: 

8 

Aantal mentoren: 8 
Gemiddeld aantal jaren ervaring die 
de mentoren hebben als mentor: 

2,5 

Totaal aantal leerkrachten: 18 
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Rekening houdend met de leeftijd van de respondenten en met het grote aantal respondenten die 
de wiki als ondersteunend ervaart voor zijn/haar praktijk, wordt duidelijk dat niet enkel de 
beginnende leerkrachten deze wiki als ondersteunend ervaren.  

Rubriek ‘integratie van ICT in de lessen’ 
 
63,64% van de (student-)leerkrachten ervaart de rubriek als ondersteunend (22,73%) of heel erg 
ondersteunend (40,91%) voor zijn/haar praktijk. 36,36% geeft aan dat deze rubriek zijn/haar 
praktijk min of meer ondersteunt.  

Rubriek ‘lesmateriaal’ 
 
86,36% vindt de rubriek ‘lesmateriaal’ handig (54,55%) of heel handig (31,82%) voor zijn/haar 
praktijk. De overige 13,64% vindt de rubriek min of meer ondersteunend. 

Rubriek ‘didactiek’ 
 
63,64% ervaart de rubriek ‘didactiek’ als handig (40,91%) of heel handig (22,73%) voor zijn/haar 
praktijk, 31,82% vindt deze rubriek min of meer ondersteunend en 4,5% of respectievelijk 1 
leerkracht vindt deze rubriek niet handig voor zijn/haar praktijk. 

Rubriek ‘informatie’ 
 
72,73% van de respondenten vindt de rubriek ‘informatie’ handig (36,36%) of heel handig 
(36,36%) voor zijn/haar praktijk. Van de overige groep respondenten, vindt 22,73% deze rubriek 
min of meer handig en 4,5% vindt deze rubriek niet handig. 

Meest gebruikte rubrieken 
 
72,73% van de respondenten geeft aan dat de rubriek ‘lesmateriaal’ behoort tot de rubrieken waar 
hij/zij het meeste gebruik van maakt. De rubriek ‘integratie van ICT in de lessen’ behoort volgens 
45,45% van de respondenten tot de meest gebruikte rubrieken. Verder rapporteren respectievelijk 
31,82% van de respondenten en 22,73% dat ‘informatie’ en ‘didactiek’ behoren tot de door hen 
meest geraadpleegde rubrieken. 

Zelf informatie toevoegen 
 
Op het moment dat de vragenlijst werd afgenomen, had nog niemand van de respondenten iets 
gepost op de wiki. De groep die de wiki hielp opstarten werd immers niet bevraagd omdat dit bij 
nader inzien de resultaten zou vertekenen. 

5.2.3. De toekomst van de wiki ‘Onderwijstips’ 

Zelf informatie toevoegen 

50% van de (student-)leerkrachten geeft aan dat hij/zij in de toekomst informatie op de wiki zal 
posten, 45,5% is dit niet van plan en 1 leerkracht heeft deze vraag niet beantwoord. Zij geeft aan 
dat ze de wiki eerst nog wat wil verkennen, vooraleer ze beslist of ze zelf ook informatie zal posten 
op de wiki. 

De collega’s en de wiki 
 
95,5% is van plan om zijn/haar collega’s op de hoogte te brengen van het bestaan van deze wiki. 
Van de 16 (student-)leerkrachten die de vraag beantwoordden of deze wiki ook de praktijk van hun 
collega’s kan ondersteunen, is 81,25% ervan overtuigd dat de wiki ‘Onderwijstips’ een 
ondersteunende rol (75%) of een sterk ondersteunende rol (6,25%) heeft voor zijn/haar collega’s. 
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12,5% twijfelt hierover en 6,25% (of respectievelijk 1 leerkracht) denkt dat deze wiki zijn/haar 
collega’s niet kan ondersteunen. 

Suggesties voor de verdere uitbouw van de wiki 

Op het einde van de vragenlijst kregen de respondenten de ruimte om suggesties te doen voor de 
verdere uitbouw van de wiki. De (student-)leerkrachten geven vooral aan dat het belangrijk is dat 
de wiki up to date gehouden wordt en dat de wiki gepromoot wordt zodat veel leerkrachten er 
gebruik van maken. Eén leerkracht merkt wel op dat dit laatste niet zo eenvoudig zal zijn. Hij 
schrijft hierover het volgende: 

“Ik weet dat we met de leerkrachten nog serieuze stappen te zetten hebben in de ICT-
context. Met kleine stapjes gaan we vooruit, de wiki is prachtig maar door alle 
vernieuwingen is dit momenteel geen prioriteit. Toch ben ik voor 100% voorstander van 
een dergelijk communicatiemiddel. Er zal planmatig aan ICT bij de leerkrachten gewerkt 
moeten worden.” (OND112) 

Een andere leerkracht merkt echter op dat deze wiki, de leerkrachten net ondersteunt om ICT te 
integreren in de klas. Zij schrijft het volgende: 

“Aangezien ‘Integratie van ICT’ in de lift zit, zou een uitbreiding hiervan natuurlijk voor veel 
leerkrachten (zelfs jonge leerkrachten) ideaal zijn.” (OND118) 
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Discussie en conclusie 

1. Lessen voor de toekomst 

1.1. Een kluwen van beïnvloedende factoren 
 
Op basis van de resultaten verkregen via de vragenlijst en de portfolioanalyse, is het mogelijk om 
een aantal sterk beïnvloedende factoren te ontrafelen. Er dient echter opgemerkt te worden dat het 
in de praktijk om een kluwen van factoren gaat die heel nauw samenhangen. Dit blijkt ook uit de 
onderstaande discussie. 

1.1.1. Tijd… een sterk beïnvloedende factor 
 
Het onderzoek toont duidelijk aan dat ‘tijd’ een sterk bepalende factor is binnen de praktijk van 
aanvangsbegeleiding. Heel wat mentoren kampen op dit moment met tijdsproblemen waardoor ze 
niet al hun plannen kunnen verwezenlijken. De afschaffing van de mentoruren zal de scholen nog 
voor een grotere uitdaging plaatsen. Aangezien zowel uit de literatuurstudie (ondermeer Devos & 
Vanderheyden, 2002; Michiels, 2006; Saveyn, 2006; Aelterman et al., 2008) als uit het onderzoek 
blijkt dat aanvangsbegeleiding cruciaal is voor de professionele ontwikkeling van de beginnende 
leerkrachten, zal de school op zoek moeten gaan naar een manier om haar jonge leerkrachten 
blijvend te ondersteunen.  

Hierbij is het belangrijk dat de school het volledige team aanspreekt. Het belang van gedeelde 
verantwoordelijkheid wat aanvangsbegeleiding betreft (Deketelaere et al., 2004; Michiels, 2006; 
2010) werd doorheen de portfolioanalyse namelijk nogmaals bevestigd. Uit de portfolioanalyse 
kwamen enkele voorbeelden hiervan aan bod: peters en meters voor de beginnende leerkrachten, 
begeleiding door parallelcollega’s, begeleiding door duopartners…. 

Wanneer deze zorg gedeeld kan worden (wat afhankelijk is van de schoolcultuur, zo blijkt uit de 
portfolioanalyse), dan zal de werkdruk van de mentoren wellicht verminderen. Het opstellen van 
een duidelijke functiebeschrijving voor de mentor en het expliciteren van deze beschrijving aan het 
team, kan hier volgens mij ook toe bijdragen. De portfolioanalyse toonde immers aan dat 
duidelijke afspraken hieromtrent doorslaggevend zijn voor een goede werking. 

Dergelijke afspraken zijn naar mijn mening ook essentieel naar volgend schooljaar toe als men 
eventueel beroep wil doen op vrijwillige mentoren om een sleutelpositie te bekleden binnen de 
aanvangsbegeleiding. In de lijn hiervan, zou de directie ook gebruik kunnen maken van 
differentiële functiebeschrijvingen om de verschillende taken, die het onderwijs naast het lesgeven 
toekomen, te verdelen onder het team. Dergelijke functiebeschrijvingen zullen er immers voor 
zorgen dat deze taken daadwerkelijk opgenomen worden. Weliswaar is het belangrijk dat de 
directie hierbij rekening houdt met de loopbaanontwikkeling (Denil, 2002). Het is uiteraard niet de 
bedoeling dat men bijvoorbeeld onrealistische verwachtingen stelt ten opzichte van de beginnende 
leerkrachten waardoor hun zelfontplooiing in het gedrang komt (Michiels, 2002). 

1.1.2. Het belang van een goede relatie tussen de mentor en de beginnende 
leerkracht 

 
Het slagen van de aanvangsbegeleiding hangt sterk af van de relatie tussen de mentor en de 
beginnende leerkracht. Hoewel de portfolioanalyse het niet toeliet om effecten van gender op deze 
relatie terug te vinden, brachten de vragenlijst en de portfolioanalyse een andere sterk bepalende 
factor aan het licht: wederzijds vertrouwen.  

Het onderzoek toont duidelijk aan dat een vertrouwensrelatie tussen beide partijen van primordiaal 
belang is voor een goede werking. Deze bevinding strookt met wat Moir & Stobbe (1995), Denil 
(2002), Awaya et al. (2003) en Deketelaere et al. (2004) reeds opmerkten.  
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Uit de portfolioanalyse blijkt dat een dergelijke relatie echter niet zomaar tot stand komt, maar dat 
deze moet groeien. Dit is waarschijnlijk de reden waarom Kram (1983) aangeeft dat de 
verschillende functies van de mentorrelatie pas in de ‘cultivation phase’ hun hoogtepunt bereiken. 
Een goede vertrouwensband tussen de mentor en de beginnende leerkracht is immers noodzakelijk 
voor een open houding ten opzichte van aanvangsbegeleiding. Dit wordt ook teruggevonden in de 
leer-krachtige groeispiraal van Bosman et al. (1999). Deze theorie stelt dat de drie basisbehoeften 
(fysiek en psychisch welbevinden, zich veilig voelen en erbij horen) ingelost moeten zijn vooraleer 
er stappen ondernomen kunnen worden om de beginnende leerkracht daadwerkelijk professioneel 
te laten ingroeien in het schoolgebeuren. 

1.1.3. Begeleiding 
 
De portfolioanalyse toont aan dat heel wat begeleidingsaspecten de relatie tussen de mentor en de 
beginnende leerkracht beïnvloeden. Zo blijkt het in eerste instantie van cruciaal belang te zijn dat 
de begeleiding systematisch georganiseerd wordt. Door op geregelde tijdstippen contact te hebben, 
krijgt de relatie immers de kans om te groeien. Daarnaast is het van belang om naast formele 
begeleiding ook informele begeleiding te voorzien. Door op regelmatige basis contact te zoeken 
met de beginnende leerkrachten, blijken de mentoren immers het vertrouwen te winnen van de 
beginnende leerkrachten. In functie van ‘het zich veilig voelen’, merkten sommige mentoren in 
derde instantie op dat het een goed idee is om wat sfeer te creëren tijdens de 
begeleidingsmomenten. Daardoor voelen de beginnende leerkrachten zich meer op hun gemak en 
is het volgens hen gemakkelijker om een gesprek op te bouwen. Tot slot toont de portfolioanalyse 
duidelijk aan dat het voor de vertrouwensrelatie essentieel is dat de mentor geen beoordelende 
functie heeft, waarmee de uitspraken van ondermeer Stroble & Cooper (1988), Moir & Stobbe 
(1995), Stansbury & Zimmerman (2000), Denil (2002) en Michiels (2002) nogmaals bevestigd 
worden. 

1.1.4. Ervaring van de mentor als leerkracht 
 
De top 5 van de meest beïnvloedende factoren op basis van de vragenlijst, toont aan dat mentoren 
‘hun eigen ervaringen als leerkracht’ zeker als nuttig ervaren om jonge leerkrachten te begeleiden 
in de praktijk. Dit bevestigt dus de beleidskeuze om de leraar maximaal voor de helft van zijn 
totale opdracht met mentoring te belasten zodat de mentor zelf nog actief kan blijven als leraar. 
Daarnaast is het ook een argument om ervaren leerkrachten aan te stellen als mentor. Dit laatste 
blijkt namelijk een heikel punt te zijn, waar het Vlaams Ministerie eveneens over gevallen is bij de 
onderwijsbegroting. Dat de taak van mentor in de praktijk ook opgenomen wordt door jonge 
leerkrachten, was voor hen één van de redenen om de mentoruren vanaf 1 september 2010 te 
schrappen. 
 
Hoewel de vraag ‘Wanneer ben je een jonge mentor?’, natuurlijk rijst bij dergelijke uitspraken, 
maakte de portfolioanalyse het toch mogelijk om een onderscheid te maken. In de steekproef 
tekende zich namelijk een duidelijke kloof af tussen mentoren die gemiddeld 30 jaar oud zijn en 
mentoren die ouder zijn dan 40 jaar. Verder was er tussen twee groepen een duidelijk verschil op 
te merken in het aantal jaren ervaring. Tot slot toonde de portfolioanalyse aan dat deze twee 
groepen zich in een andere professionele fase bevinden, waardoor de eerste groep als jonge 
mentoren beschouwd kon worden.  
 
Bij deze groep mentoren (10% van de respondenten), werd duidelijk dat zij inderdaad nog aan het 
ingroeien zijn in hun job of in de termen van Schreiner (2009) hun eigen succes nog aan het 
najagen zijn. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom ze zoveel twijfels hebben. Toch wordt 
duidelijk dat deze jonge mentoren er volledig voor gaan en dat er sprake is van persoonlijk en 
professioneel engagement, wat voor Fletcher (2000) de basis is om een goede mentor te zijn.  
 
Dat het professioneel engagement van deze jonge mentoren heel groot is, wordt heel duidelijk 
wanneer blijkt dat ze hun tekorten proberen te compenseren door voor de begeleiding van de 
jonge leerkrachten beroep te doen op de expertise die in de school aanwezig is. In dit geval komt 
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de begeleiding van de beginnende leerkracht dus zeker niet in het gevaar. Integendeel, het sluit 
aan bij het idee dat aanvangsbegeleiding de gedeelde verantwoordelijkheid is van alle leden van 
het team (Deketelaere et al., 2004; Michiels, 2006; 2010). 

1.1.5. De opleiding van de mentor 
 
Zowel de resultaten verkregen op basis van de vragenlijst als die verkregen via de portfolioanalyse 
tonen aan dat de opleiding van grote meerwaarde is voor de mentoren. Deze opleiding zorgt, om 
het met de woorden van één van de mentoren te zeggen, voor de broodnodige brandstof. Dit 
impliceert dus dat het een goede beleidskeuze was om bij decreet in te voeren dat alle mentoren 
voorafgaand aan of aan het begin van het mentorschap een mentorenvorming of een equivalente 
opleiding moeten volgen.  

Hoewel de mentoruren vanaf volgend jaar geschrapt worden en het nog onduidelijk is hoe scholen 
in aanvangsbegeleiding zullen voorzien, kunnen scholen er volgens mij niet onderuit om één 
persoon aan te stellen die deze begeleiding coördineert. In functie van een efficiënte organisatie is 
het dan ook van meerwaarde dat de leerkrachten die hier een coördinerende functie opnemen, 
kansen blijven krijgen om hiervoor een opleiding te volgen. Dit zal ten goede komen aan de 
kwaliteit van de aanvangsbegeleiding aangezien een dergelijke opleiding de persoon in kwestie 
voorbereidt op een aantal mogelijke valkuilen (Moor et al., 2005). Verder toont de portfolioanalyse 
aan dat de mentoren tijdens deze vormingsdagen ook kracht putten uit de verhalen van hun 
collega’s. Dergelijke gesprekken zullen in het licht van de nieuwe ontwikkelingen binnen 
aanvangsbegeleiding zeker van meerwaarde zijn.  

1.1.6. Reflectie   

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat het van belang is dat zowel de mentor als de 
beginnende leerkracht reflecteren om maximale kansen te creëren binnen de aanvangsbegeleiding 
en deze ook optimaal te benutten.  

Hoewel de ontwikkeling van reflectieve vaardigheden centraal staat in de huidige 
lerarenopleidingen (Aelterman et al., 2008), viel het bij de portfolioanalyse op dat slechts 20% van 
de mentoren ‘de reflectie van de beginnende leerkracht’ als een eigenschap van de startende 
leerkracht beschouwt. 55% van de mentoren merkt op dat hij/zij de beginnende leerkrachten echt 
moet aansporen om te reflecteren op zijn/haar praktijk. Dit illustreert enerzijds het belang van 
aanvangsbegeleiding als vervolg op de lerarenopleiding en anderzijds is dit mogelijks een bewijs 
dat beginnende leerkrachten, zoals Moir (1999) opmerkt, eerst andere zorgen hebben waardoor ze 
pas in de ‘disillusionment phase’ gaan reflecteren. Dit laatste valt echter niet hard te maken 
aangezien er in de portfolio’s geen data en precieze gegevens van de beginnende leerkrachten 
opgenomen waren. 

 
Waar reflectie nu een prominente rol speelt binnen het onderwijs, toont de portfolioanalyse aan dat 
dit niet altijd zo geweest is. De mentoren geven aan dat ze vroeger wel reflecteerden, maar dat die 
reflectie nooit zo diepgaand was. De meeste mentoren maken dan ook dankbaar gebruik van de 
reflectietheorieën (zoals de reflectiecyclus van Korthagen, het uimodel van Korthagen en Vasalos, 
de STAR-methode, de leerstijlen van Kolb en de kernkwadranten van Ofman) die in de opleiding 
aangeboden worden.   

Dit impliceert echter niet dat alle mentoren reeds voldoende kwaliteitsvol reflecteren. Kelchtermans 
(2001, p.18) stelt immers dat de inhoud van de reflectie voldoende “breed” en voldoende “diep” 
moet zijn als ze wil bijdragen tot de professionele ontwikkeling die recht doet aan de complexiteit 
van het lerarenberoep. Dit onderzoek toont aan dat slechts 55% van de mentoren voldoende breed 
(op zowel het technische, het morele, het politieke als het emotionele domein) reflecteert en dat 
slechts 75% voldoende diep (zowel op het professioneel zelfverstaan als op de subjectieve 
onderwijstheorie) reflecteert.  
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Vooral de reflectie op het politieke domein blijkt een werkpunt te zijn. In 40% van de portfolio’s 
wordt immers niet gereflecteerd op het politieke domein. Dat betekent dat de mentoren niet 
stilstaan bij de elementen van macht, invloed en controle die in de aanvangsbegeleiding verborgen 
liggen. Nochtans tonen zowel de literatuurstudie als een aantal van de portfolio’s aan dat deze niet 
te onderschatten zijn. 
Een ander werkpunt betreft de reflectie op het morele domein. 25% van de mentoren blijkt hier 
niet bij stil te staan. Dit is opmerkelijk aangezien de aanvangsbegeleiding net georganiseerd wordt 
in het belang van de persoonlijke en de professionele ontwikkeling van de jonge leerkrachten.  
 
1.1.7. Persoonlijk interpretatiekader 

Het belang van autobiografische reflectie 
 
Bij het opstellen van het portfolio heeft 65% van de mentoren gebruik gemaakt van 
autobiografische reflectie om zich bewust te worden van het persoonlijk interpretatiekader 
(bestaande uit het professioneel zelfverstaan en subjectieve onderwijstheorieën). De 
autobiografische reflecties zijn een duidelijk bewijs dat heel wat van het handelen bepaald wordt 
door de vroegere ervaringen. Omdat het belangrijk is dat de mentoren zich hiervan bewust zijn, is 
het aangewezen om alle mentoren aan te sporen tot dergelijke reflectie. Dit kan door middel van 
de kritische incidentenmethode, het gebruik van metaforen, het schrijven van een heldenverhaal… 
(Kelchtermans, 1991).  

Opvattingen over mentorschap 
 
Zoals reeds aangegeven in de literatuurstudie, zijn er verschillende variabelen die bepalen hoe de 
mentor een bepaalde situatie interpreteert (Janssens, 1994).  
Dit onderzoek heeft ingeblikt op één variabele van het persoonlijk interpretatiekader, meer bepaald 
de opvattingen over mentorschap. Zowel de resultaten verkregen op basis van de vragenlijst, als 
deze verkregen via de portfolioanalyse bevestigen de theorie van Glickman (2002) en tonen aan 
dat het bij effectieve begeleiding om een continuüm van oriëntaties gaat. De aanpak van de 
mentoren verschilt met andere woorden naargelang de situatie, het tijdstip, de beginnende 
leerkracht…  
Dit is positief want uit het onderzoek van Ross (1994, in Danielson, 2002) naar de tevredenheid 
van leerkrachten die één jaar lesgeven, blijkt dat de beginnende leerkrachten van wie de mentor 
gebruik maakte van het continuüm van begeleiding, het meest tevreden zijn.  
 
Hoewel de resultaten verder aantonen dat de meeste mentoren, zoals Glickman (2002) aangeeft, 
een dominante oriëntatie hebben van waaruit ze handelen, geven de resultaten verkregen op basis 
van de vragenlijst en deze verkregen via de portfolioanalyse een andere dominante oriëntatie 
weer. Waar de vragenlijst immers aantoont dat de 50% van de mentoren dominant collaboratief, 
32,35% dominant non-directief en slechts 5,88% dominant directief is, wijst de portfolioanalyse 
erop dat de mentoren vooral directief te werk gaan.  
 
Hiervoor zijn een aantal mogelijke verklaringen. In eerste instantie bespreken de mentoren in hun 
portfolio’s slechts een aantal willekeurige begeleidingsmomenten. Het aantal besproken casussen 
vermindert bovendien nog naarmate de mentoren in module 2 op metaniveau beginnen te 
reflecteren. Het kan dus toeval zijn dat de mentoren vooral directieve voorbeelden bespreken. 
In tweede instantie is het mogelijk dat de antwoorden op de vragenlijst beïnvloed werden door 
sociale wenselijkheid om collaboratief of non-directief te werk te gaan. 
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1.2. Wiki als middel om leerkrachten te ondersteunen 

1.2.1. Het gebruik van de wiki in het licht van de vele maatschappelijke 
ontwikkelingen 

 
Met de oprichting van de wiki ‘Onderwijstips’ werd vormgegeven aan de gedachte van Hargreaves 
(2000) dat mentorschap in het postmoderne tijdperk mee moet evolueren met de vele 
maatschappelijke ontwikkelingen. In dit geval wordt functioneel gebruik gemaakt van de 
mogelijkheden van ICT om (beginnende) leerkrachten vanaf volgend schooljaar blijvend te 
ondersteunen ook al voorziet het Vlaams Ministerie geen mentoruren meer.  

De evaluatie van de wiki laat zien dat alle (student-)leerkrachten het een (heel) goed idee vinden 
om een wiki op te richten voor leerkrachten uit het basisonderwijs. Meer nog: 72,73% ervaart deze 
wiki effectief als ondersteunend voor zijn/haar praktijk. Hierbij valt het op dat niet enkel de 
studenten en de beginnende leerkrachten meerwaarde halen uit deze wiki, maar dat ook de andere 
leerkrachten baat hebben bij dit ondersteuningssysteem. Aangezien de wiki bovendien een 
eenvoudige applicatie is waarop iedereen informatie kan posten, gaat het in dit geval niet om één- 
of tweerichtingsverkeer, maar is er sprake van een wisselwerking tussen de verschillende actoren 
die gebruik maken van het platform.  

Deze wisselwerking is meteen één van de grootste meerwaarden van dit systeem. Doordat de wiki 
‘Onderwijstips’ het toelaat om schooloverschrijdend aan de slag te gaan en informatie uit te 
wisselen over de scholen heen, wordt een veel rijker ondersteuningsaanbod gecreëerd. Op de wiki 
kunnen de leerkrachten immers delen in de expertise van heel wat onderwijsactoren.  
Hoewel een dergelijk initiatief misschien veel reacties zou kunnen uitlokken omdat het 
schooloverschrijdend werkt, toont het onderzoek aan dat 90,91% van de respondenten hiervoor 
openstaat. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn de positieve ervaringen van leerkrachten met 
netwerkvorming via online communities, contacten op bijscholingsmomenten…. De portfolioanalyse 
bracht immers aan het licht dat de mentoren bijvoorbeeld heel wat voordeel halen uit de 
regiobijeenkomsten voor mentoren, de contactdagen van de postgraduaatopleiding, de 
supervisiegesprekken…. 
 
Daarnaast is de wiki volgens mij ook van meerwaarde om, zoals van de Bunt-Kokhuis (2003) het 
verwoordt, mee te helpen aan de digitale ontsluiting van de veelheid aan informatie die door de 
digitale globalisering beschikbaar is. De wiki laat immers toe om de voor de leerkrachten 
beschikbare informatie op het internet te structureren en te ordenen. 
Een dergelijke digitale ontsluiting laat toe dat de leerkrachten heel wat tijd kunnen besparen door 
ondermeer lesmateriaal te hergebruiken. Iets aanpassen vergt immers veel minder tijd, dan het 
zelf te ontwikkelen. Het verbaast dan ook niet dat de rubriek ‘lesmateriaal’ het meest in de smaak 
valt bij de (student-)leerkrachten. Het is zoals Gordon (1991, in Brewster & Railsback, 2001) 
aangeeft: (beginnende) leerkrachten hebben vooral nood hebben aan informatie over zaken die ze 
dagelijks nodig hebben. 

1.2.2. Naast het elektronische spoor blijft echte interactie noodzakelijk 
 
Hoewel het gebruik van de wiki om leerkrachten te ondersteunen veelbelovend is, is het fout om te 
denken dat hiermee alles opgelost is. Naast het elektronische spoor, blijft echte interactie 
noodzakelijk. Contacten met de collega’s blijven essentieel om ondermeer de schoolcultuur te leren 
kennen, meer vertrouwelijke zaken te bespreken…, maar ook om de collegialiteit en de sociale 
integratie van beginnende leerkrachten te bevorderen.  
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2. Suggesties voor verder onderzoek op basis van de tekorten 
en de sterktes van dit onderzoek 

 
Hoewel het onderzoek heel kleinschalig is, opent het door zijn exploratieve waarde poorten voor 
verder onderzoek dat zich dieper toespitst op een aantal factoren die de aanvangsbegeleiding 
beïnvloeden. In wat volgt worden dan ook in de lijn van een aantal tekorten/sterktes van dit 
onderzoek een aantal suggesties opgesomd voor verder praktijkgericht onderzoek. 
 
Het eerste en het tweede deel van dit onderzoek focuste zich vooral op de mentoren die volgens 
Deketelaere et al. (2004) een sleutelrol bekleden binnen de aanvangsbegeleiding. Toch is de 
steekproef van dit onderzoek niet representatief voor de algemene mentorenpopulatie. De 
mentoren die aan dit onderzoek deelnamen, volg(d)en namelijk allemaal een 
postgraduaatopleiding. Dit laatste is echter niet verplicht bij decreet. De mentoren kunnen ook 
kiezen om een andere opleiding te volgen voorafgaand of aan het begin van het mentorschap. 
Verder werd een belangrijke groep stakeholders, namelijk de ‘beginnende leerkrachten’ niet 
bevraagd. Vervolgonderzoek zou kunnen nagaan of de beginnende leerkrachten de organisatie van 
aanvangsbegeleiding daadwerkelijk als een must ervaren, wat hun noden zijn, in welke mate de 
beginnende leerkrachten reflecteren, wat de ervaringen zijn van beginnende leerkrachten met 
jonge mentoren…. Hiervoor zouden ondermeer de POP-schriften (persoonlijke 
ontwikkelingsplannen) van de beginnende leerkrachten gebruikt kunnen worden. Uiteraard vraagt 
dit laatste om een informed consent. Bovendien is het aangewezen om net zoals bij de 
portfolioanalyse een tweede lezer in te schakelen in functie van de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.  

Naast deze suggestie voor vervolgonderzoek, zou men verder gebruik kunnen maken van case 
studies om na te gaan in welke mate de andere onderwijsactoren (de directie, de parallelcollega’s, 
de duopartners, de zorgcoördinator, de beleidsondersteuner… ) hun steentje bijdragen tot de 
begeleiding van beginnende leerkrachten in de praktijk. Een dergelijk onderzoek zou in het kader 
van het schrappen van de mentoruren zeker van meerwaarde zijn. Bovendien laat zo’n onderzoek 
ook toe om na te gaan wat de visie is van de andere onderwijsactoren op de aanvangsbegeleiding 
en om te onderzoeken of deze visie overeenstemt met de visie van de mentor en die van de 
school. 

Aangezien de portfolioanalyse het niet toeliet om effecten van gender op de aanvangsbegeleiding 
op te sporen, zou vervolgonderzoek zich ook specifiek op deze factor kunnen richten. Door gebruik 
te maken van verschillende onderzoeksmethoden (zoals ondermeer observaties en stimulated 
recall reviews naar aanleiding van begeleidingsgesprekken) zou men de impact hiervan op de 
aanvangsbegeleidingspraktijk kunnen nagaan.  

Een ander vervolgonderzoek zou de theoretische oriëntaties van de mentoren verder kunnen 
onderzoeken. De resultaten verkregen op basis van de vragenlijst vertoonden immers een andere 
dominante oriëntatie dan de resultaten verkregen via de portfolioanalyse. Verder onderzoek zou 
kunnen verifiëren of de resultaten van de vragenlijst vertekend zijn door sociale wenselijkheid door 
ondermeer begeleidingsgesprekken te observeren of door te peilen hoe de beginnende leerkrachten 
dit ervaren. 

In het kader van de afschaffing van de mentoruren, zouden er ook focusgroepen opgericht kunnen 
worden om te brainstormen over hoe aanvangsbegeleiding vanaf volgend schooljaar vorm kan 
krijgen. Hierbij is het volgens mij belangrijk dat de verschillende onderwijsactoren (mentoren, 
beginnende leerkrachten, parallelcollega’s, directies…) samen rond de tafel gaan zitten aangezien 
aanvangsbegeleiding iets is wat gedragen moet worden door heel het team.  

Tot slot kan een grootschaligere evaluatie van de wiki ‘Onderwijstips’, suggesties opleveren om de 
wiki te verbeteren zodat ze nog meer tegemoet komt aan de noden van de (beginnende) 
leerkrachten.  
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3. Tot slot 
 
Dit onderzoek bracht heel wat factoren aan het licht die de aanvangsbegeleiding in de praktijk 
beïnvloeden. Hoewel de factoren in deze masterproef vaak apart besproken worden, werd duidelijk 
dat het in de praktijk om een kluwen van factoren gaat die de aanvangsbegeleiding beïnvloeden. 
Dit impliceert dat men bij het nemen van beslissingen over de organisatie van aanvangsbegeleiding 
zeker niet over één nacht ijs mag gaan. Ik hoop dan ook dat scholen de inzichten die voortspruiten 
uit dit onderzoek in het achterhoofd houden wanneer ze de aanvangsbegeleiding voor volgend 
schooljaar vormgeven. Uit deze masterproef mag immers duidelijk worden dat 
aanvangsbegeleiding een must is voor iedere school die werk wil maken van de professionalisering 
van zijn team met het oog op kwaliteitsvol onderwijs. 
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Bijlage 1: vragenlijst mentoren groep a en groep b
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Onderzoekscode: OND………………… 
 

Vragenlijst ‘aanvangsbegeleiding in de praktijk’ 
 
Algemene vragen 
 
Mentor      
• Geslacht: 0 man 0 vrouw 
• Ik ben 

 0 mentor in één school 
 0 mentor in verschillende scholen van de scholengemeenschap 
 0 geen mentor, ik volg de opleiding uit persoonlijke interesse 
 0 andere: ……………………… 

• Mentorschap 
 0 ik ben voltijds mentor 
 0 ik combineer het mentorschap met lesgeven 
 0 ik combineer het mentorschap met beleidsondersteuning 
 0 andere: ……………………… 

• Aantal jaar ervaring als leerkracht: … 
aantal jaar ervaring als mentor: … 

 
School 
• Aantal leerlingen in de school: … 
• Aantal beginnende leerkrachten*: …  

(beginnende leerkrachten= leerkrachten die gestart zijn aan hun eerste, tweede of derde schooljaar) 
• Hoeveel uren werkt u als mentor? (officiële uren) …      
• Beschikt de school over een beleidsplan voor aanvangsbegeleiding? 0 ja 0 nee 
• Hoe doen jullie aan aanvangsbegeleiding? (bv. gesprekken met beginnende leerkrachten, observaties, 

brochure) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Vragen over het mentorschap 
 
Visie op mentorschap 
Hieronder staan een aantal uitspraken over mentorschap. Zet bij elk paar uitspraken een kruisje bij de letter  
A of B. Het kan zijn dat je je je niet volledig herkent in één van beide. In dat geval, kies je de uitspraak die het 
best aanleunt bij jouw visie. 
 

  A B 
1. A. Mentoren moeten beginnende leraren binnen breed bepaalde grenzen een ruime mate 

van autonomie en initiatief bieden. 
B. Mentoren moeten beginnende leraren richtlijnen geven hoe ze hun lesgeven kunnen 

verbeteren. 

  

2. A. Het is belangrijk dat beginnende leraren de eigen doelstellingen bepalen voor hun 
verdere professionele ontwikkeling. 

B. Het is belangrijk dat mentoren beginnende leraren helpen bij het leren verzoeken van 
hun eigen persoonlijkheid en onderwijsstijl met de in de school gehanteerde waarden en 
normen. 

  

3. A. Beginnende leraren zullen zich wellicht ongemakkelijk en angstig voelen indien mentoren 
hen niet meedelen waarop ze speciaal moeten letten bij het observeren van lessen. 

B. Het observeren van beginnende leraren is zinloos, indien zij niet in staat zijn aan te 
geven waarop de mentor zich moet richten tijdens de observatie. 

  

FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN 
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4.  A. Een open, vertrouwensvolle, warme en persoonlijke relatie met de beginnende leraar is 
het belangrijkste element bij het begeleiden van beginnende leraren. 

B. Een mentor die te persoonlijk is in het contact met beginnende leraren loopt het risico 
om minder effectief te zijn en minder gerespecteerd te worden dan een mentor die ene 
zekere afstand houdt ten aanzien van de beginnende leraar. 

  

5. A. Mijn rol als mentor tijdens nabesprekingen komt neer op het zorgen voor een positieve 
relatie, het verstrekken van realistische informatie, en het helpen van de beginnende 
leraar bij het zélf oplossen van zijn problemen. 

B. De methoden en strategieën die ik aanwend tijdens mijn gesprekken met beginnende 
leraren zijn gericht op het bereiken van een eensgezindheid over de behoeften in 
verband met toekomstige verbetering van het onderwijsgedrag. 

  

6. Tijdens de eerste fase van het werken met een beginnende leraar… 
A. bepaal ik samen met de leraar de doelstellingen die hem kunnen helpen bij het bereiken 

van binnen de school geldende objectieven. 
B. probeer ik de talenten en de doelstellingen van de leraar op het spoor te komen, zodat 

hij zelf aan de verbetering van zijn functioneren kan werken. 

  

7. Wanneer verschillende beginnende leraren tegen eenzelfde probleem in de klas aanlopen, 
verkies ik om… 
A. een groepje van beginnende leraren te vormen dat samen kan werken aan de oplossing 

van het probleem. 
B. de leraren individueel te helpen bij het ontdekken van de eigen sterktes, mogelijkheden 

en middelen zodat iedereen een eigen oplossing voor zijn probleem kan vinden. 

  

8. Tijdens een workshop voor beginnende leraren vóór de start van het schooljaar is de 
belangrijkste aanwijzing voor een mentor de vaststelling dat verschillende leraren… 
A. een tekort aan kennis of vaardigheid vertonen op een specifiek gebied dat aanleiding 

geeft tot een laag moreel, een hoge mate van stress en minder effectief lesgeven. 
B. de noodzaak aanvoelen om op een specifiek terrein hun bekwaamheid te versterken. 

  

9. A. Mentoren moeten de doelstellingen voor workshops en begeleidingssessies voor 
beginnende leraren bepalen, omdat zij een brede kijk hebben op de mogelijkheden van 
beginnende leraren én de noden van de school. 

B. Mentoren en beginnende leraren trachten best een consensus te bereiken over de 
doelstellingen voor workshops en begeleidingssessies voor beginnende leraren. 

  

10. A. Beginnende leraren die voelen dat ze professioneel vooruitgaan zullen meer effectief te 
werk gaan dan leraren die dit niet voelen. 

B. Beginnende leraren moeten onderwijsmethodes toepassen die doorheen de jaren hun 
degelijkheid hebben bewezen. 

  

11. Wanneer ik een beginnende leraar een leerling onnodig een standje zie geven… 
A. leg ik hem tijdens de nabespreking uit waarom dit enigszins overdreven was. 
B. bevraag ik de leraar over het incidentje, maar geef ik mijn persoonlijke beoordeling niet 

prijs. 

  

12. A. Een effectieve manier om de prestaties van beginnende leraren te verbeteren, bestaat 
erin dat de mentor heldere plannen voor professionele verbetering formuleert voor de 
leraar. 

B. Plannen voor de professionele verbetering kunnen zinvol zijn voor sommige beginnende 
leraren, maar voor anderen kan dit belemmerend werken. 

  

13. Tijdens een gesprek voorafgaand aan een lesobservatie… 
A. doe ik een suggestie over wat ik zou kunnen observeren, maar ik laat de uiteindelijke 

beslissing over wat en hoe over aan de beginnende leraar. 
B. beslissen we samen over wat en hoe te observeren. 

  

14. A. Als beginnende leraren aan hun lot worden overgelaten, is er slechts een langzame 
verbetering merkbaar; maar als een groep mentoren en beginnende leraren samen 
werken in verband met een specifiek probleem, leren die laatsten snel bij en blijft hun 
moreel hoog. 

B. Groepsactiviteiten kunnen wel aangenaam zijn, maar ik vind dat het verstrekken van 
individuele begeleiding aan een beginnende leraar tot betere resultaten leidt. 

  

15. Wanneer een bijeenkomst gepland wordt voor het opstellen van een begeleidingsprogramma 
voor beginnende leerkrachten… 
A. moeten alle mentoren aanwezig zijn. 
B. moeten mentoren de vrije keuze hebben om te bepalen of de bijeenkomst relevant is 

voor de eigen persoonlijke of professionele ontwikkeling en of ze al dan niet aanwezig 
zullen zijn. 
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Toen ik zelf startte in het onderwijs 
 
• Denk even terug aan de eerste jaren van jouw onderwijscarrière. Was er iemand die jou hielp bij je 

ontwikkeling als leerkracht? 0 ja  0 nee 
 
Indien ja: wat maakte deze persoon tot een goede mentor? Wat deed hij/zij om je te helpen? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
• Denk aan je eigen ervaringen als beginnende leerkracht. Beïnvloeden deze ervaringen je wanneer je 

beginnende leerkrachten begeleidt?  0 ja 0 nee 
 
Indien ja: kan je kort uitleggen hoe ze je beïnvloeden? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Persoonlijke leerdoelen 
Op het einde van module 1 werden jullie gevraagd om 3 persoonlijke leerdoelen op te stellen. Schrijf hieronder 
uw persoonlijke leerdoelen. 
 

1. …………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. …………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Aanvangsbegeleiding in de praktijk 
Stel een top vijf samen van de factoren die uw begeleidingspraktijk beïnvloeden. Duid indien mogelijk aan of ze 
uw praktijk in positieve of negatieve zin beïnvloeden. 
 

1. ………………………………  + - 
2. ……………………………… + - 
3. ……………………………… + - 
4. ……………………………… + - 
5. ……………………………… + - 

 
 
 

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! 
Veel succes met de opleiding! 
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Bijlage 2: brief en informed consent voor de deelnemende mentoren 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
          Gent, 26 oktober 2009 
 
Geachte mentor 
 
 
Naar aanleiding van mijn masterproef, doe ik onderzoek naar hoe de aanvangsbegeleiding verloopt in de 
praktijk. Daarnet heeft u een algemene vragenlijst ingevuld voor de eerste fase van mijn onderzoek.  
 
In een tweede deel van het onderzoek wil ik dieper ingaan op uw praktijkervaringen. Aan de hand van een 
portfolioanalyse wil ik te weten komen welke factoren de aanvangsbegeleiding beïnvloeden en wat hun 
invloed is. De gegevens uit uw portfolio zullen uiteraard vertrouwelijk behandeld worden.  
 
De scholen die deelnemen aan het onderzoek, krijgen via e-mail een samenvatting van de resultaten die 
voortvloeien uit dit onderzoek. Daarnaast krijgen de deelnemende mentoren een uitnodiging voor een sessie 
rond het gebruik van WikiMedia in het onderwijs.  
 
Bij verdere vragen kan u steeds contact opnemen. 
 
 
 
 
 
 
Nikie Vanleke     
Studente Pedagogiek en Onderwijskunde 
Major lerarenopleiding 
nikie.vanleke@ugent.be  
  
 
Prof. Dr. Antonia Aelterman 
Promotor Universiteit Gent 
 
 
Dhr. Bart De Lathouwer 
Coördinator postgraduaatopleiding module 2 
Arteveldehogeschool 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN 
PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Vakgroep Onderwijskunde 
Prof. Dr. Antonia Aelterman  

mailto:nikie.vanleke@ugent.be�
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OND…………………… 
 
 

 

 

Informed consent voor het scriptieonderzoek naar ‘aanvangsbegeleiding in de 

praktijk’  

 

Ik, ondergetekende ……………………………………………………………………………, mentor in …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………(naam + adres school) 

verklaar hierbij dat ik als deelnemer aan dit onderzoek: 

1. de uitleg over de aard van het onderzoek heb gelezen en dat me de mogelijkheid werd geboden om 

bijkomende informatie te verkrijgen; 

2. uit vrije wil deelneem aan dit onderzoek; 

3. op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder moment stop te 

zetten;  

4. weet dat alle gegevens vertrouwelijk zullen worden verwerkt; 

5. ervan op de hoogte ben dat ik achteraf een samenvatting zal krijgen van de resultaten die 

voortvloeien uit het onderzoek; 

6. ervan op de hoogte ben dat ik in het tweede semester mag deelnemen aan een sessie waarin het 

gebruik van WikiMedia in het onderwijs wordt toegelicht 

 

De onderzoekster kan mij bij eventuele vragen telefonisch bereiken op het nummer …………………………………… . 

Ze kan ook een e-mail sturen naar …………………………………………………@……………………………………………… . 

 

Gelezen en goedgekeurd op …………………………… (datum),  

Handtekening 
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Bijlage 3: contract afgesloten met de tweede lezer 
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Bijlage 4: inventaris van alle beïnvloedende factoren die naar voren 
kwamen op basis van de vragenlijst 
 

FACTOREN DIE DE AANVANGSBEGELEIDING IN DE PRAKTIJK BEÏNVLOEDEN 

    groep a groep b   

MENTOR         

algemene visie mentor   1   1 

visie op onderwijs   1 1 2 

visie op mentorschap   1   1 

taakopvattingen mentor   2   2 

verwachtingen   0 1 1 

          

persoonlijke rugzak   1   1 

opleiding mentor   3 2 5 

bijscholingen mentor   1   1 

pedagogische kwaliteiten mentor   1   1 

eigen ervaringen als leerkracht   3 3 6 

reflectie   3 2 5 

eigen ontwikkeling   1   1 

leeftijd mentor   1 1 2 

competenties   0 3 3 

geduld   1   1 

privéleven mentor   1   1 

     SCHOOL         

schoolklimaat   2   2 

schoolcultuur   0 2 2 

(uitwerken) beleidsplan aanvangsbegeleiding   1 2 3 

CODI (niet gedefinieerd)   0 1 1 

directie (niet gedefinieerd)   1 3 4 

organisatiestructuur   0 1 1 

visie directie   1   1 

visie collega's   1   1 

erkenning mentor   1 1 2 

respect en waardering voor de mentor   1   1 

medewerking / ondersteuning / steun directie   3   3 

contact, overlegmomenten directie   0 2 2 

hulp collega's, team   0 4 4 

verstandhouding collega's / plaats in team   0 2 2 

medewerking/samenwerking/ondersteuning andere mentoren   3   3 

tijd (niet gedefinieerd)   4 6 10 

tijd, mentoruren   3 3 6 

praktische haalbaarheid   1   1 

middelen   2   2 

ruimte   1 1 2 

mentor in eigen school   1   1 
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mentor in andere scholen van de scholengemeenschap   1 2 3 

afstanden tussen de verschillende scholen   0 2 2 

aantal beginnende leerkrachten   1 1 2 

takenpakket mentor   1 1 2 

overbelasting jonge leerkrachten   0 1 1 

co-teaching   0 1 1 

opstellen agenda   0 1 1 

werkomstandigheden   1   1 

communicatie (niet gedefinieerd)   1 1 2 

     SAMENWERKING MET ANDERE SCHOLEN         

netwerkvorming mentoren   1   1 

contact met andere mentoren (uitwisselen ervaringen…)   1 1 2 

scholengemeenschap   1   1 

     BEGINNENDE LEERKRACHT         

verwachtingen   0 1 1 

houding   1   1 

motivatie   2   2 

enthousiasme   1   1 

medewerking   1 1 2 

visie op mentorschap   1   1 

visie op onderwijs   1 1 2 

weerstand   1 2 3 

eigenheid beginnende leerkracht   0 2 2 

reflectie   3 2 5 

beginsituatie mentee   0 1 1 

BL komt zelf met veel vragen   1   1 

BL is oudere leerkracht   1   1 

     RELATIE MENTOR-MENTEE         

relatie mentor - mentee   6 4 10 

de mentor is een man   1   1 

gender (niet gedefinieerd)   0 1 1 

goede communicatie   1   1 

persoonlijk contact   1   1 

openheid   1   1 

vertrouwen   2 2 4 

vooroordelen   1   1 

invloed van de mentor   0 1 1 

     BEGELEIDING         

observatie   2 1 3 

sturen indien nodig   1   1 

soort van begeleiding   1   1 

persoonlijke vragen beginnende leerkracht   2   2 

gesprekken   0 3 3 
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verschil KO /LO   0 1 1 

beperkt aantal samenkomsten   0 1 1 

verschillende rollen mentor     1 1 

welkomstbrochure   1   1 
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Bijlage 5: inventaris van alle beïnvloedende factoren die naar voren 
kwamen op basis van de portfolioanalyse 
 

FACTOREN DIE NAAR VOREN KOMEN OP BASIS VAN DE 
PORTFOLIOANALYSE   

 

In hoeveel 
portfolio’s 
komt het 
naar 
voren? 

mentor   

de mentor is ook zorgcoördinator 1 

de mentor is actief op verschillende terreinen: bv. ZOCO, groene school, … 1 

de mentor geeft zelf les 1 

vrijwillige mentor, heeft geen uren voor mentorschap 3 

de mentor is op vaste, geregelde tijdstippen bezig met mentorschap 1 

    

beginsituatie 1 

opleiding 11 

bijscholing 4 

theoretische vorming 2 

is bereid om bij te scholen 4 

de mentor beseft dat je je loopbaan lang leert 2 

voorbereiding tot het opnemen van de taak van mentor 1 

kennis van de eigen organisatie, verbonden met de school 2 

kent de schoolvisies van de verschillende scholen binnen de SG 1 

kent de uitlaatkleppen van de BL 1 

de mentor kent zichzelf 3 

informatie uit boeken 1 

evalueert de eigen professionalisering 1 

    

eigen ervaringen als leerkracht 3 

rolmodel 3 

persoonlijkheid mentor (karakter…) 2 

open houding 4 

positieve houding 2 

opvattingen  2 

taakopvattingen 2 

visie op aanvangsbegeleiding 4 

weerstand 1 

motivatie 2 

realistisch 1 

rustige mentor 2 

de mentor blijft waakzaam over de eigen emotie 1 

bereikbaarheid mentor 3 

teddybeergehalte mentor 1 

geduld 1 

mildheid 1 

handelt spontaan 1 
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eerlijk, rechtuit 3 

verantwoordelijkheidsgevoel 4 

rechtvaardigheidgevoel 1 

gedrevenheid 2 

geestdrift 1 

straalt kracht uit 1 

zelfvertrouwen 3 

is bereid om ervaringen te delen 1 

enthousiasme 3 

onpartijdig 1 

de mentor heeft hoge verwachtingen naar anderen toe 1 

authenticiteit 1 

de mentor laat zichzelf zien 1 

de mentor kan moeilijk nee zeggen tegen de opdrachten van de directie   

welbevinden mentor 1 

respecteert de verschillen tussen de BL 1 

de mentor is dominant, komt betweterig over 1 

talenten 1 

competenties 2 

actief luisteren, luistervaardigheden 10 

gericht kijken 1 

communicatief 1 

gesprekstechnieken, gespreksvaardigheden 4 

reflecteert zelf 11 

de mentor staat stil bij wat hij/zij uitdraagt 1 

inlevingsvermogen 5 

erkent de gevoelens van de BL 1 

gelooft in de BL (zijn/haar groeimogelijkheden…) 3 

waardeert de BL (hun eigenheid) 3 

begrip voor de BL 2 

respect voor de BL 1 

de mentor handelt niet uit eigen belang 1 

klasoverschrijdend denken 3 

onderhandelingsvaardigheden 1 

kan leiding geven 1 

organisatorisch vaardig 1 

de mentor kan afstand nemen en het probleem situeren in het juiste perspectief 1 

kan grenzen stellen 1 

    

positie mentor in de school (t.a.v. andere collega's, de directie…) 13 

vertrouwensfiguur 4 

anker binnen de school 1 

    

beginnende leerkracht   

weinig tijd 1 

beginsituatie 6 

zelfbeeld 3 
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motivatie 5 

welbevinden van de BL 2 

reflectie 4 

raakvlakken BL met reeds bestaande team 2 

leerstijl 4 

persoonlijkheid, eigenheid 5 

openstaan om bij te leren, leergierigheid 3 

open houding 2 

zelfvertrouwen 3 

eigen kwaliteiten 1 

fase van betrokkenheid waarin de BL zich bevindt 1 

enthousiasme 3 

past zich aan aan de visie van de school 1 

is bereid tot luisteren 1 

privéleven 1 

cultuur 1 

de BL durft zich kwetsbaar opstellen 1 

authenticiteit 1 

kan persoonlijke accenten leggen in zijn/haar werk 1 

begeleiding   

 
  

vooraf afspreken wat het doel is van de begeleiding 4 

contract tussen mentor en BL 2 

transparante begeleiding 1 

    

vormen van begeleiding   

soort begeleiding (algemeen) 2 

variatie in begeleiding 1 

systematische begeleiding 5 

wegwijsbegeleiding: concrete informatie  8 

onthaalbrochure 13 
draaiboek voor beginners waarin een deel wegwijs, werkwijs en leerwijs 
verweven zit 1 

leerbegeleiding 4 

werkbegeleiding 2 

professionele begeleiding 1 

intentionele begeleiding 1 

reflectiegerichte begeleiding,  begeleiding zet aan tot reflectie van BL 11 

de mentor durft de BL te bevragen 2 

aanbods- en vraaggestuurde begeleiding 1 

preventief, pro-actief, reactief 1 

verplichte of vrijwillige deelname 4 

    

balans veiligheid bieden - autonomie, ondersteunen - uitdagen 3 

EHBO voor de beginner 1 

ondersteunen, houvast bieden 7 

ondersteunen rond zelfwaardegevoel, zelfbeeld en relationele aspecten 2 

de mentor reikt beschikbare middelen aan 2 
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beschermen, veiligheid bieden 3 

problemen helpen oplossen 2 

stimuleren 1 

motiveren 6 

inspireren 1 

adviseren 2 

observatie, klasbezoek 10 

observatie met brede bril 1 

de mentor noteert niet tijdens de observatie 1 

de BL kiest zelf wat de mentor komt observeren 1 

duidelijkheid over wat geobserveerd zal worden 1 

hospiteerklassen 1 

(positieve) feedback 13 

opbouwende kritiek 1 

bevestiging 7 

durven confronteren zonder te kwetsen, durven de koe bij de horens nemen 3 

de mentor beoordeelt de BL (niet) 10 

de mentor beoordeelt pas na het begeleiden 1 

vertrekken van wat goed gaat, wat de kernkwaliteiten zijn van de BL 6 
aandacht schenken aan de drie niveaus bij het coachen: 1. de inhoud, 2. de 
ander, 3. jezelf 1 

gesprekken voeren 7 

dialoog 3 

formele begeleiding 13 

informele begeleiding 14 

regelmatig contact, goede opvolging 2 

collegiaal leren, collegiale visitatie 2 

de BL kansen geven om contact te zoeken met het team 1 

de mentor bevordert de vlotte samenwerking tussen het team en de BL 2 

de mentor ontleedt stapsgewijs de situatie 1 

grens mentor - therapeut 1 

    

logboek BL 3 

persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 1 

individugericht 10 

groepsgericht 11 

de mentor brengt BL samen over de schoolgrenzen heen 1 

directie woont de groepsbijeenkomsten bij 1 

duidelijke taal die beide partijen begrijpen 1 

manier van communiceren 2 

plaats voor begeleiding 4 

tijdstip van begeleiding 1 

duur gesprek afbakenen 1 

duur begeleiding 1 

sfeer 6 

    

mentor   

de mentor neemt verschillende rollen op 5 
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de mentor vindt een evenwicht in de verschillende rollen 1 

de mentor houdt rekening met de verschillende leerstijlen 1 

de mentor zoekt zelf contact met de BL 2 

ruimte geven aan de BL om te experimenteren 3 

de mentor geeft de BL tijd om te leren 2 
de mentor brengt (geen) verslag uit over het begeleidingsgesprek bij de 
directeur of bij derden 5 

de mentor creëert groeikansen 2 

de mentor identificeert de noden van de BL 3 

de mentor wikt en weegt zijn/haar woorden 1 

de mentor bewaakt de taakbelasting van de BL 1 

de mentor heeft aandacht voor persoonlijke vorderingen van de BL 1 

de mentor past zijn coachstijl aan aan de BL 1 

de mentor benut de expertise die op school aanwezig is bij de begeleiding 2 

de mentor vergelijkt de BL niet altijd met zichzelf 1 

de mentor evalueert de aanvangsbegeleiding 1 

de mentor is bereid te investeren in de mentoropdracht 1 

de mentor is aanwezig op regionale bijeenkomsten BL 1 

de mentor peilt naar welbevinden BL 1 

de mentor uit zijn/haar verwachtingen over de begeleiding 1 

de mentor gaat op zoek naar de drijfveren van de BL 1 

de mentor neemt leiding 1 

    

beginnende leerkracht   
inspraak in de organisatie van aanvangsbegeleiding (waar hebben zij nood aan? 
…) 4 

inspraak in het onderwerp van de individuele begeleiding 1 

de vraag voor begeleiding komt van de BL 2 

uit verwachtingen t.a.v. de begeleiding en mentor 4 

brengt problemen ter sprake 1 

openstaan voor begeleiding  - weerstand t.o.v. begeleiding 7 

is bereid ervaringen te delen met andere BL 1 

de BL brengt geen verslag uit over het begeleidingsgesprek bij de directeur 1 

de BL evalueert de aanvangsbegeleiding 3 

de BL evalueert de mentor 2 

    
vragen van de BL (cf. verschil tussen BL in het eerste jaar en BL die al twee jaar 
op de school werken) 1 

onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de BL staan centraal 1 
inhoud groepsbijeenkomsten sluit nauw aan bij de belevings- en ervaringswereld 
van de BL 1 

nadruk op positieve aspecten BL en mentor 1 

concrete werkinstrumenten voor de begeleiding 2 

    

collega's die helpen   

eigenheid meters / peters 1 

vast takenpakket peters en meters 1 

de draagkracht van de collega's wordt gerespecteerd 1 
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relatie mentor - BL   

relatie mentor - BL (algemeen) 2 

tweerichtingsverkeer 2 

vertrouwen(srelatie) 16 

wederzijds respect 4 

goede band 2 

zekere mate van afstand 2 

open relatie 1 

begripsvolle relatie 1 

de mentor en de BL staan op gelijke voet 3 

flinke portie humor als basis om samen te werken en leren 1 

team weet wat de mentor verwacht van de mentorrelatie 1 

evaluatie van de relatie mentor - BL 1 

veiligheid 2 
  
   

school   

organisatorisch   

tijd voor mentorschap 10 

ruimte voor mentorschap 1 

middelen die de school krijgt van de overheid voor mentorschap 2 

traject, planning voor aanvangsbegeleiding 8 

    

beleid   

directie (niet gedefinieerd) 1 

visie van de directie op aanvangsbegeleiding 3 

schoolvisie op aanvangsbegeleiding 4 

de directeur geeft carte blache aan de mentor 2 
duidelijke omschrijving van de rol en de verantwoordelijkheid van de directeur 
binnen de aanvangsbegeleiding 1 

functieomschrijving mentor 10 

de mentor mag zelf zijn/haar functieomschrijving formuleren 1 

functieomschrijving (beginnende) leerkracht 2 

de directie steunt de mentor 2 

motivatie directie aanvangsbegeleiding 1 
gesprek met directie (en de andere mentoren) over de organisatie van 
aanvangsbegeleiding 1 

de directie weet van de aanvangsbegeleiding inhoudt 2 

de directie en het schoolbestuur erkennen de opdracht van mentor 1 

de directie en het schoolbestuur waarden de opdracht van de mentor 1 

visietekst op aanvangsbegeleiding 1 

aanvangsbegeleiding opgenomen in het schoolwerkplan 1 

personeelsbeleid 1 

participatief schoolbeleid 1 

expliciet omschreven aanvangsbegeleiding 1 

de mentor krijgt het vertrouwen van de directie (niet) 3 

directie heeft moeite om verantwoordelijkheid te geven aan het team 1 

samenwerking met de directie, overleg 3 

de directie geeft aan de vervangende leerkrachten door wie de mentor is 1 
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duidelijke afspraken met de directie over aanvangsbegeleiding 2 

    

team   

hulp van collega's: peter- / meterschap 9 

hulp van collega's: parallelcollega's 5 

hulp van collega's: duopartner 1 

hulp van collega's: orthopedagoge 1 

hulp van collega's: zorgcoördinator 1 
luisteren bij het team wat zij belangrijk vinden bij de uitbouw van 
aanvangsbegeleiding 1 
peilen naar de verwachtingen van het team in functie van het opstellen van de 
taakomschrijving van de mentor 1 

openheid van het team, positieve ingesteldheid team 2 

motivatie van het team 3 

weerstand van het team 1 

welbevinden team 1 

het team ziet de waarde in van de aanvangsbegeleiding 1 

het team steunt de visie op aanvangsbegeleiding 1 

de mentor krijgt het vertrouwen van het hele team 2 

de mentor krijgt respect van het team (als hij/zij zichzelf heeft bewezen) 2 

mentor moedigt de relatie met parallelcollega's aan  1 

mentor coördineert de opvang van BL 4 

de mentor helpt andere collega's om BL te begeleiden 3 

communicatie met team over aanvangsbegeleiding (inhoud, omvang…) 8 

duidelijk mandaat mentor dat helder is voor iedereen binnen de school 9 

aanvangsbegeleiding wordt gedragen door het hele schoolteam 7 

    

het team reflecteert 1 

het hele team is op de hoogte van de verwachtingen van de mentor 1 

evaluatie aanvangsbegeleiding door heel het team 2 

de collega's zijn enthousiast over de taak van de mentor 1 

het team heeft vooroordelen t.a.v. de BL 1 

    

eigenheid school   

schoolcultuur 4 

leercultuur 5 

schoolorganisatie 1 
team waarbij iedereen bij iedereen terecht kan, lage drempel tot collegiale 
contacten/ collegiale visitatie 4 

open klimaat 1 

infrastructuur: open school met verbindingsdeuren tussen alle klassen 1 

    

mentoren op de school   

steun van andere collega-mentoren op school 1 

hulp van collega-mentoren bij het uitwerken van aanvangsbegeleiding 1 

    

scholengemeenschap (en breder)   

mentoren binnen de SG   

werkvergaderingen mentoren van de SG 1 
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aantal mentoren binnen de SG 1 

    

beleid   

SG legt vast wie er tot de groep BL behoort 1 

weerstand van sommige directeurs binnen de SG 2 

functiebeschrijving mentor opgemaakt door de directie van de SG 3 

gemeenschappelijke visie op aanvangsbegeleiding 1 

directie SG neemt mentorschap niet serieus 1 

directie SG staan achter de visie van de mentor 1 

directie SG geven de mentor carte blanche 1 

    

organisatorisch   

aanvangsbegeleiding wordt opgezet binnen de SG 1 

beschikbare uren voor mentorschap binnen de SG 1 

POP-schrift BL voor verschillende scholen in de regio 1 
werkwijze mentorschap toelichten aan de verschillende leerkrachtenteams van 
de SG 1 

begeleidingstraject voor aanvangsbegeleiding binnen de SG 1 
 
   

netwerk   

regiobijeenkomsten mentoren 2 

overleg en uitwisselingen met andere actieve mentoren 11 

onderwijswerkplaats 1 

ISB-loopbaanbegeleiding 1 

groepsbijeenkomsten die een andere mentor organiseert bijwonen 1 

de mentor voelt ook behoefte aan een klankbord, ondersteuning 2 

    

extern   

verwachtingen van de begeleidingsdienst 1 

juiste communicatie van mentorschap naar directies toe 1 

functiebeschrijving van het VVKBaO 1 
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Bijlage 6: scoreformulier theoretische oriëntaties mentoren  
 
(“Dodea Pacific”, z.d.; Cautreels, 2008) 

Voor iedere respondent werd een dergelijke tabel ingevuld op basis van de antwoorden die hij/zij 
gegeven heeft op de stellingen in de vragenlijst. Daarna werd geteld hoeveel items er per kolom 
aangeduid werden. Het totaal aantal items per kolom werd vervolgens gedeeld door 100 en 
vermenigvuldigd met 15. Op die manier kon de score berekend worden voor iedere theoretische 
oriëntatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

directief collaboratief non-directief 

kolom I kolom II kolom III 

1B 1A   

  2B 2A 

3A 3B   

4B   4A 

  5B 5A 

6A   6B 

  7A 7B 

8A   8B 

9A 9B   

10B   10A 

11A   11B 

12A 12B   

  13B 13A 

14B 14A   

  15A 15B 
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Bijlage 7: informatiebundel “Wiki’s in het onderwijs” voor (student-) 
leerkrachten  
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Verkenning:  

een wiki als ondersteuningsplatform voor leerkrachten uit het 
basisonderwijs 

april 2010 
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WikiKids is een Nederlandse online encyclopedie die ontwikkeld 
werd voor leerlingen van het 3de tot en met het 6de leerjaar 
basisonderwijs. Kinderen vinden er meer informatie bij heel wat 
onderwerpen die tijdens de lessen aan bod komen. Deze site 
kan dus zeker als informatiebron gebruikt worden tijdens 
groepswerk of bij het voorbereiden van een spreekbeurt. 

Kinderen kunnen ook zelf informatie toevoegen aan deze site. 
Op de wiki wordt duidelijk uitgelegd hoe dit moet. Moderatoren 
controleren uiteraard de inhoud van wat men er op publiceert. 

Meer informatie? 

Surf naar http://wikikids.nl.  

 

Verkenning: een wiki als ondersteuningsplatform voor 
leerkrachten uit het basisonderwijs 

De laatste jaren wordt er meer en meer onderzoek verricht naar het gebruik van ICT in het 
onderwijs. Wiki is één van de verschillende toepassingen die momenteel zijn opmars kent in het 
onderwijs. Een wiki is een soort website bestaande uit meerdere pagina’s waar alle gebruikers 
informatie aan kunnen toevoegen of wijzigen (“Kennisnet”, 2008; Spoelder & Kaandorp, 2008). 
Doordat de informatie op de wiki2 vlot bewerkbaar is door de verschillende gebruikers die elk hun 
expertise hebben, blijft de informatie op de wiki geactualiseerd (Spoelder & Kaandorp, 2008). Een 
bekend voorbeeld van een wiki is ongetwijfeld de online encyclopedie Wikipedia3

1. Gebruik van wiki’s in het basisonderwijs 

. Toch kan een 
wiki ook voor andere doeleinden gebruikt worden: als website, als portfolio, als online 
leeromgeving... Hieronder worden enkele toepassingsmogelijkheden van wiki’s binnen het 
basisonderwijs verkend. Daarna wordt ingezoomd op de wiki ‘Onderwijstips’ als 
ondersteuningsplatform voor leerkrachten uit het basisonderwijs. 

De Smet & De Wever (2009) baseren zich op het werk van Tonkin (2005) om wiki’s in te delen in 
vier categorieën van educatief gebruik: als naslagwerk, als website, als kladblok en als 
groepsopdracht. In het basisonderwijs zijn momenteel de eerste drie categorieën terug te vinden. 
Hieronder worden ze één voor één toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Daarna 
wordt ingegaan op een praktijkvoorbeeld waaruit blijkt dat er ook combinaties kunnen voorkomen 
van de verschillende categorieën (De Smet & De Wever, 2009).  
 

1.1. Wiki als naslagwerk voor kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Wiki als klaswebsite  

 
Sommige klassen hebben reeds een eigen wiki opgestart. Ze 
gebruiken hun wiki om te communiceren met de buitenwereld over 
wat ze allemaal doen op school. Ze publiceren er hun gedichten op, 
hun boekbesprekingen, hun foto’s van de uitstap naar het bos, de 
sites die ze gebruikt hebben tijdens de computerles…  
 

                                                           
2 Weetje: de naam ‘wiki’ verwijst naar zijn vlotte bewerkbaarheid. ‘Wiki wiki’ betekent immers ‘snel’ in het 
Hawaïaans (“Kennisnet”, 2008). 
3 http://www.wikipedia.be   

Kl@ssite 

http://wikikids.nl/�
http://www.wikipedia.be/�
http://wikikids.wiki.kennisnet.nl/images/d/da/Animatie400.gif�
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Het voordeel van een wiki als klassite is dat kinderen zelf informatie kunnen toevoegen. Uiteraard 
dienen hier wel afspraken rond gemaakt te worden. Bij sommige wiki-diensten is het ook mogelijk 
om de kinderen van de klas een paswoord toe te kennen zodat er geen andere kinderen op kunnen 
‘kladderen’. 

Een klaswiki nodigt de leerkracht verder uit om op een creatieve manier gebruik te maken van ICT 
tijdens de lessen. Zo zijn er leerkrachten die ervoor kiezen om iedere leerling een eigen webpagina 
te geven op de wiki. In plaats van de leerlingen aan het begin van het schooljaar een opstel te 
laten schrijven over zichzelf, laten ze de leerlingen iets schrijven over zichzelf op hun webpagina. 
Dit werkt zeker motiverend.  
 
Voorbeelden 

• Klaswiki 3de leerjaar (school De Tandem, Mortsel) 
https://wiki3a.wikispaces.com/  

• Klaswiki van meester Noël (school Mariadal, Hoegaarden) 
http://mariadal.wikispaces.com/Klas+Meester+Noel  

• Klaswiki groep 6 
http://jufelke.wikispaces.com/groep6wiki  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 1: voorbeeld van een webpagina van een leerling (https://wiki3a.wikispaces.com/17-Uschi) 

https://wiki3a.wikispaces.com/�
http://mariadal.wikispaces.com/Klas+Meester+Noel�
http://jufelke.wikispaces.com/groep6wiki�
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1.3. Wiki om te overleggen met collega’s (wiki als kladblok) 

 
Een school kan ook een wiki oprichten voor zijn leerkrachten. Op die wiki 
kunnen leerkrachten overleggen over de uitwerking van een thema, een 
project, het schoolfeest, de schoolmusical… en elkaar dus inspireren. 
Daarnaast kan men de wiki gebruiken om te overleggen welke 
wereldoriëntatiethema’s er in welk leerjaar aan bod komen en zo een 
verticale leerlijn op te bouwen.  

De wiki beoogt in dat geval geen mooi afgewerkt geheel, maar wordt 
gebruikt als een soort actieve werkomgeving om samen dingen voor te 
bereiden. Het is met andere woorden een soort kladblok waarop de 
leerkrachten brainstormen (De Smet & De Wever, 2009).  

Voorbeelden 

• De wiki van het proeftuinproject “Handen uit de mouwen” 
http://techno.wikispaces.com/  

• De wiki van de school van juf Elke 
http://elke.wikispaces.com/Mijn+school  
 

1.4. Wiki als ondersteuningsplatform voor leerkrachten 

 
In een maatschappij die steeds complexer wordt en waarin er 
steeds meer eisen gesteld worden ten aanzien van de 
leerkrachten, kan een wiki ook gebruikt worden om 
leerkrachten te ondersteunen in hun dagelijkse praktijk.  

Een dergelijke wiki kan gebruikt worden als een soort 
portaalsite waarop leerkrachten terecht kunnen wanneer ze 
op zoek zijn naar sites om te gebruiken tijdens de lessen, 
informatie om hun lessen voor te bereiden, leuke adresjes om 
op excursie te gaan…  
Verder kunnen er op zo’n wiki sites verzameld worden waarop 

de leerkrachten lesmateriaal kunnen downloaden of bestellen. In onze huidige kennissamenleving 
is er immers heel wat materiaal aanwezig waardoor we heel wat tijd kunnen besparen door goede 
materialen / sites / ... uit te wisselen. Iets aanpassen om opnieuw te gebruiken, vergt immers veel 
minder tijd dan iets opnieuw uitvinden!     
 
Het gebruik van de wiki als portaalsite kan ook gecombineerd worden met het gebruik van de wiki 
als een naslagwerk. Zo kunnen bepaalde topics uitgewerkt worden op de wiki zelf in plaats van de 
gebruiker te verwijzen naar andere sites. Dit heeft het voordeel dat bepaalde topics uitgewerkt 
kunnen worden voor de specifieke context van het basisonderwijs. Op die manier wordt de 
ondersteunende waarde van de wiki zeker nog verhoogd. 

Tot slot hoeft een dergelijke wiki als ondersteuningsplatform zeker niet binnen de schoolmuren te 
blijven. Het oprichten van een dergelijke wiki is een kans om te leren van anderen. Samen sterk is 
dan ook het motto. Als iedereen zijn steentje bijdraagt en ook interessante links en informatie 
doorgeeft, dan krijgt u binnen de kortste keren een wiki waarop u als leerkracht met heel veel 
vragen terecht kan. Een voorbeeld van een dergelijke wiki wordt hieronder besproken. 

  

overleg 

 
ondersteuning 

http://techno.wikispaces.com/�
http://elke.wikispaces.com/Mijn+school�
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2. De wiki ‘Onderwijstips’ als ondersteuningsplatform voor 
leerkrachten uit het basisonderwijs 

 
In het eerste semester van het schooljaar 2009-2010 werd de wiki ‘Onderwijstips’4

2.1. De wiki ‘Onderwijstips’ onder de loep 

 opgericht met 
als doel leerkrachten uit het basisonderwijs te ondersteunen in hun dagelijkse praktijk. 
Ondertussen maken er al een aantal leerkrachten uit West-Vlaanderen gebruik van deze site 
waardoor er al heel wat informatie op te vinden is. Hieronder wordt deze wiki onder de loep 
genomen. Daarna krijgt u meer informatie over hoe u aan de slag kunt op deze wiki. 

Momenteel bestaat de wiki uit vier grote rubrieken: ‘integratie van ICT in de lessen’, ‘lesmateriaal’, 
‘didactiek’ en ‘informatie’. Deze rubrieken worden hieronder kort toegelicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Integratie van ICT in de lessen 

Sinds 1 september 2007 beschikt men in het lager onderwijs over eindtermen voor ICT. Deze 
eindtermen zijn leergebiedoverschrijdend, wat betekent dat men ICT dient te integreren binnen de 
andere leergebieden. In deze rubriek vinden de leerkrachten uit het onderwijs interessante sites 
die ze kunnen gebruiken in de klas. Deze sites zijn geordend per leergebied en per onderdeel. Om 
de zoektocht te vergemakkelijken wordt meestal ook aangegeven voor welk(e) leerja(a)r(en) de 
site bestemd is.  

Hoewel er nog geen ontwikkelingsdoelen ICT voor het kleuteronderwijs bestaan, werden er onder 
het motto ‘Jong geleerd is oud gedaan!’ ook interessante sites opgenomen voor het 
kleuteronderwijs.  

2.1.2. Lesmateriaal 

Binnen deze rubriek worden alle sites verzameld waarop de leerkracht lesmateriaal (werkbladen, 
didactisch materiaal…) kan maken5

                                                           
4 

, downloaden of bestellen. Verder treft u er een overzicht aan 

http://onderwijstips.wikispot.org  
5 Er bestaan nu al sites waarop u in een handomdraai werkbladen kunt maken op het niveau van uw leerlingen. 
Voorbeelden van dergelijke sites zijn http://www.klokrekenen.nl/ en http://www.sommenmaker.nl/. Op de wiki 
vindt u er nog meer.  

Figuur 2: de startpagina van de wiki 
'Onderwijstips' onder de loep. 

 

 

 

 

http://onderwijstips.wikispot.org/�
http://www.klokrekenen.nl/�
http://www.sommenmaker.nl/�
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van sites waarop u lesideeën kan vinden. Voor het gemak is deze rubriek opnieuw opgesplitst per 
onderwijsniveau, per leergebied en per niveau. Waar mogelijk wordt ook aangegeven binnen welke 
graad het materiaal bruikbaar is. 

2.1.3. Didactiek 

Momenteel is deze rubriek ingedeeld in vier topics: ‘doelen’, ‘werkvormen’, ‘tips voor de 
klaspraktijk’ en ‘onderzoek’. Binnen deze categorieën wordt kort wat uitleg gegeven en wordt er 
vervolgens verwezen naar interessante sites of internetdocumenten over het onderwerp.  

2.1.4. Informatie 

Aangezien ‘leerkracht zijn’ een complex beroep is waarbij heel wat komt kijken, werd deze wiki 
uitgebreid met een extra luik waarbinnen de leerkracht terecht kan wanneer hij/zij op zoek is naar 
meer informatie over leerproblemen, excursies, educatieve uitgaven, onderwijswetgeving…. 
Daarnaast wordt er binnen dit luik verwezen naar handige applicaties die de leerkracht kan 
gebruiken om afspraken te plannen, mindmaps te maken, grote bestanden door te mailen…. 

2.2. Kriebelt het?  

Heeft u de smaak te pakken en wil u ‘wiki wiki’ (snel) aan de slag op deze wiki? Dan vindt u 
hieronder meer info over hoe u uw steentje kan bijdragen. 

2.2.1. Tekst toevoegen 

Wanneer u op een webpagina informatie wil toevoegen, dan klikt u bovenaan de pagina op ‘Edit’.  

  

 

 

 

  
 

Vervolgens kunt u gewoon typen op de wiki. De knoppen in de rechterbovenhoek kunt u gebruiken 
om de tekst op te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld een woord in het vet zetten door dat woord te 
selecteren en vervolgens op ‘B’ in de rechterbovenhoek te klikken. 

Let op: op de werkpagina ziet u het woord niet direct in het vet verschijnen, maar komt het tussen 
aanhalingstekens te staan. Wanneer u wil zien hoe het er in werkelijkheid zal uitzien, dan kunt u 
onderaan het venster op ‘Preview’ klikken. 

Wanneer u tevreden bent met het resultaat dan dient u terug naar boven te scrollen en op ‘Save 
changes’ te klikken om uw werk op te slaan. 
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2.2.2. Een hyperlink toevoegen 

Wanneer u zelf een goede site kent die u wil delen met uw collega’s, dan gaat u naar de webpagina 
waarop u de hyperlink wil plaatsen en klikt u vervolgens op ‘Edit’. 

Binnen de wiki worden er speciale codes gebruikt. Een link wordt als volgt opgenomen: 

|| Open Leerhuis || [http://www.openleerhuis.be/huis.php]||(geordend per leerjaar ) || 

naam van de site  adres van de site  extra informatie over de site 

Het is heel belangrijk dat alle haakjes en streepjes opgenomen zijn, anders zal uw link niet werken. 
Daarom is het in feite het eenvoudigst om een link op de pagina te selecteren, te kopiëren en 
vervolgens te plakken op de plaats waar u uw link wil zetten. Dan kan u deze link gewoon 
aanpassen.  

Wanneer u dit gedaan hebt, kunt u door op ‘Preview’ onderaan te klikken zien of u link goed 
verschijnt op de webpagina. Als dit zo is, kunt u uw link opslaan door op ‘Save changes’ te 
klikken. 

2.2.3. Andere bewerkingen 

Om overzicht te bewaren op de wiki, worden nieuwe pagina’s aangemaakt door de moderator. 
Wanneer u suggesties heeft voor een nieuwe rubriek of een nieuwe pagina, dan kunt u die 
doormailen naar onderwijstips@gmail.com.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: u kunt een voorbeeldpagina bekijken door onderaan het venster op 'Preview' te klikken. 

mailto:onderwijstips@gmail.com�
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Tot slot  
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Heeft u suggesties, opmerkingen of vragen? 

Mail dan gerust naar onderwijstips@gmail.com.  
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Bijlage 8: digitale vragenlijst 

Korte vragenlijst bij de wiki ‘Onderwijstips’ 

Tip: sla deze vragenlijst eerst op vooraleer u ze invult.  

Algemene informatie 

• Geslacht:  man  vrouw 
• Leeftijd:       
• Functie binnen het onderwijs:  

 
 student bachelor kleuteronderwijs 

 student bachelor lager onderwijs 

 leerkracht kleuteronderwijs 

 leerkracht lager onderwijs 

 ik combineer het lesgeven met       

 andere:       

• Ervaring: 
hoeveel jaar ervaring heeft u als 

o leerkracht?       
o mentor?       
o zorgcoördinator?       
o andere:      ?       

 

Vragen bij de wiki ‘Onderwijstips’. 

Concept wiki ‘Onderwijstips’ 

• Wat vindt u van het idee om een wiki op te richten voor leerkrachten uit het 
basisonderwijs? 

  --   -   +/-   +   ++ 

• Wat vindt u van het idee om via de wiki ook interessante sites uit te wisselen met 
collega’s van andere scholen? 

  --   -   +/-   +   ++ 

Gebruik van de wiki ‘Onderwijstips’ 

• In welke mate ervaart u deze wiki als ondersteunend voor uw praktijk? 
 --   -   +/-   +   ++ 

 
• In welke mate vindt u de rubriek ‘Integratie van ICT in de lessen’ handig voor uw 

praktijk? 
 --   -   +/-   +   ++ 
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• In welke mate vindt u de rubriek ‘Lesmateriaal’ handig voor uw praktijk? 
 --   -   +/-   +   ++ 

• In welke mate vindt u de rubriek ‘Didactiek’ handig voor uw praktijk? 
 --   -   +/-   +   ++ 

• In welke mate vindt u de rubriek ‘Informatie’ handig voor uw praktijk? 
 --   -   +/-   +   ++ 

• Van welke rubriek(en) maakt u het meest gebruik? 
  Integratie van ICT in de lessen 
  Lesmateriaal 
  Didactiek 
 Informatie 
 

• Hebt u zelf al informatie toegevoegd aan deze wiki? 
 ja  nee 

 

De toekomst van de wiki ‘Onderwijstips’ 

• Bent u van plan om in te toekomst zelf informatie op deze wiki te posten? 
 ja  nee 

 
• Bent u van plan om uw collega’s op de hoogte te brengen van het bestaan van 

deze wiki? 
 ja nee 

 
• In welke mate denkt u dat deze wiki de praktijk van uw collega’s kan 

ondersteunen? 
 --   -   +/-   +   ++ 

• Heeft u suggesties voor de verdere uitbouw van deze wiki? 
      
 
 

Hartelijk bedankt om deze vragenlijst in te vullen! 
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