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BEGELEIDER VAN (AANSTAANDE) COLLEGA’S
Rita Schildwacht en Saskia Heunks

8.1 INLEIDING

Als begeleider binnen de school kun je gericht zijn op 
aanstaande leraren (opleider), collega’s (coach) of op 
ontwikkeling in school (procesbegeleider). Gemeen-
schappelijk kenmerk is dat je in al deze  rollen verbin-
dingen legt tussen het leren van leerlingen en het 
leren van volwassen (aanstaande) professionals. 

Opleider
Als opleider ben je bezig met het gericht ontwikke-
len van kennis en vaardigheden bij aanstaande of 
startende leraren. Dat kan als stagebegeleider, werk-
plekbegeleider of schoolopleider. Opleiders hebben 
een dubbelrol: ze zijn ‘eerste orde leraren’ (leerlin-
gen lesgeven) en ‘tweede orde leraren’ (leraren-in-
opleiding onderwijzen en begeleiden). Dat vereist 
een dubbel professioneel perspectief en kennis en 
vaardigheden om je didactisch handelen te kunnen 
richten op het leren van leerlingen én op dat van 
(aanstaande) leraren. Werkplek- en stagebegeleiders 
observeren lessen, houden nagesprekken en beoor-
delen het functioneren van de student. 
Schoolopleiders zijn daarnaast ook nauw betrokken 
bij het beleid en de organisatie rondom het integre-
ren van theorie en praktijk. In een opleidingsschool 
werk je nauw samen met anderen aan het curricu-
lum en de begeleiding van opleiden in de school. 
Zo’n opleidingsteam bestaat uit werkplekbegelei-
ders, schoolopleiders en instituutsopleiders van alle 
bij deze opleidingsschool aangesloten scholen en 
opleidingsinstituten. 

Coach
Als lerarencoach ondersteun je (beginnende) col-
lega’s. In deze rol werk je samen met schoolleiders en 
andere lerarencoaches en stimuleer je de professio-

nele ontwikkeling en het welbevinden van collega’s. 
Afhankelijk van de rolbeschrijving binnen de school 
kan het gaan om individuele coaching of intervisie, 
waarin leraren gaandeweg persoonlijke leerdoelen 
en oplossingen ontwikkelen. 

Procesbegeleider
In de derde rol, die van procesbegeleider, werk je 
nauw samen met schoolleiders aan team- en school-
ontwikkeling en begeleid je de samenwerking in 
leergroepen van collega’s. De focus ligt op werven 
en motiveren van collega’s en op procesbegeleiding, 
bijvoorbeeld in intervisiegroepen van leraren rond 
de invoering van een bepaald nieuw onderwijscon-
cept. Als procesbegeleider werk je vaak samen met 
andere interne- of externe inhoudelijke experts.

Of het nu om taakuren of een aparte functie gaat, bij 
alle drie de rollen is het belangrijk dat de begeleider 
actieve ondersteuning krijgt van de schoolleiding, in 
de vorm van een duidelijke taakomschrijving, scho-
lingsmogelijkheden, goede afspraken rond vertrou-
welijkheid en passende facilitering.
In dit hoofdstuk beschrijven we eerst kort de verschil-
lende doelen van en werkrelaties bij begeleiding en 
gaan we vervolgens dieper in op de vraag wat goede 
begeleiding is en vraagt. 

8.2 WAT WE UIT ONDERZOEK WETEN

Werkrelaties
Elk van de drie rollen als begeleider kent vergelijk-
bare methodieken, maar de doelen en werkrelaties 
verschillen. Vooral de rol als begeleider van col-
lega’s vraagt om een niet-hiërarchische relatie. We 
sluiten aan bij Jones, Woods en Guillaum (2015) en 
gebruiken de term coaching alleen voor een op 
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ontwikkeling gerichte, gelijkwaardige relatie tussen 
lerarencoach en leraar, waarbij de laatste (en niet de 
school) steeds de eigenaar blijft van doelen, inhoud 
en proces. Een lerarencoach richt zich vooral op het 
samen analyseren van de lespraktijk en het stellen 
van (open) vragen zonder oordelen. 
Bij een rol als opleider of procesbegeleider is er altijd 
sprake van enige hiërarchie en bezit de (aanstaande) 
leraar geen volledig eigenaarschap. Opleiders gaan 
als ervaren leraar een pedagogische relatie aan met 
een onervaren beginner. Het is de taak van een oplei-

der om aanstaande of startende leraren feedback te 
geven en (mede) te beoordelen. Een procesbegelei-
der werkt samen met schoolleiders rond het opstel-
len van doelen en stuurt de werkwijze en voortgang 
in de leergroepen.
Een procesbegeleider, lerarencoach of schooloplei-
der hoeft geen vakdidactische expertise te hebben 
in het betrokken schoolvak. Dat geldt wel voor werk-
plekbegeleiders. Zij fungeren als mentor die goede 
voorbeelden en adviezen kan geven en die vanuit 
zijn inhoudelijke en vakdidactische kennis een open 

Coach en critical friend

Sophie Baars, docent Frans, is op haar school zowel 
schoolopleider als schoolcoach. Zij krijgt hier acht 
uur per week voor. Als schoolopleider gaat ze 
regelmatig op lesbezoek en bespreekt ze die les 
met de student, soms aan de hand van door haar 
gemaakte video-opnamen. Beiden kiezen daarbij 
enkele belangrijke lesmomenten uit. Tijdens inter-
visiebijeenkomsten stimuleert ze studenten om 
gezamenlijk te reflecteren en helpt ze hen om hun 
vooronderstellingen en overtuigingen te toetsen 
aan theorie.
Verder begeleidt Sofie twee beginnende leraren. 
Ze heeft regelmatig een coachgesprek met hen, 
gaat op lesbezoek en is beschikbaar als ze haar 
nodig hebben om stoom af te blazen of om even 
mee te denken. Daarnaast begeleidt ze het proces 
in een videoclub, waar deze beginnende, maar 
ook meer ervaren leraren samen video-opnamen 
uit eigen lessen analyseren en bespreken. Ze leert 
hier haar collega’s de rol van peer-coach aan te 

nemen en de juiste vragen aan elkaar te stellen, en 
vanuit een onderzoekende houding naar de eigen 
praktijk te kijken.
Sophie is als schoolcoach ook een aanspreek-
punt voor andere collega’s. Onlangs vroeg een 
collega om een coachings- en mediationtraject. 
Hij dreigde vast te lopen in de sectie en had ook 
fysieke stressklachten. Sophie heeft een aantal 
jaar geleden in een bovenschools verband een 
cursus mediation gevolgd en de daar opgedane 
principes kon ze nu inzetten: ‘wees vooral dakloos, 
lui en dom’, oftewel kies geen partij, laat de ander 
praten en stel ‘domme’ vragen om te checken of 
het klopt wat je gehoord hebt. Sophie is ten slotte 
sparringpartner en critical friend voor collega’s die 
nieuwe taken in de school krijgen. 
Iedere week heeft Sophie overleg met het oplei-
dingsteam en met het coachteam in haar school. 
Samen verdelen ze de taken en ondersteunen ze 
elkaar als critical friend. 
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gesprek aangaat over het door de student zelf vorm-
geven van de les.
In het beroep van leraar liggen persoon en profes-
sional heel dicht bij elkaar en daar moet de begeleider 
rekening mee houden. Behalve het stimuleren van 
professionele kennis en vaardigheden moet hij ook 
het ‘zelfverstaan’ (Kelchtermans, 2012) bevorderen: 
hoe een leraar zichzelf ziet en begrijpt, zijn zelfbeeld 
en gevoel van eigenwaarde, taakopvatting, beroeps-
motivatie en perspectief, kortweg wie de ander wil 
zijn en worden in zijn beroep (zie ook hoofdstuk 1).

Wat is een goede begeleiding?
Het belang van opleiden en coaching van leraren 
op de werkplek is tegenwoordig onomstreden. Een 
goede begeleiding stimuleert effectief onderwijsge-
drag en de ontwikkeling van een eigen professionele 
identiteit, zelfvertrouwen, veerkracht en wendbaar-
heid in complexe onderwijssituaties.
Beroepsverenigingen hebben raamwerken opge-
steld voor goede begeleiding. Zo onderscheidt de 
European Mentoring and Coaching Council (EMCC, 
2015) acht categorieën voor goede coaching, zoals 
zelfinzicht en blijvend ontwikkelen, gebruik van effec-
tieve coachtechnieken en bewezen modellen voor 
zelfontwikkeling, relatie opbouwen en het mogelijk 
maken van leren en groei. 
De Vereniging Lerarenopleiders Nederland (Velon, 
2016) verwijst in haar beroepsstandaard bij oplei-
dingsdidactische bekwaamheid onder meer naar 
het gebruik van diverse didactische methodieken, 
nieuwsgierigheid naar nieuwe ontwikkelingen in 
(opleidings)didactiek en bevorderen van wisselwer-
king tussen theorie en praktijk. 
Lunenberg, Dengerink en Korthagen (2013) noemen 
in hun reviewstudie de volgende factoren als bepa-
lend voor de kwaliteit van opleiden: 

•  goede (vak)didactische kennis
•  bewust modelleren (zoals expliciteren en beargu-

menteren van keuzes)
•  goed om kunnen gaan met spanningen en dilem-

ma’s
•  stimuleren van actief (zelfgestuurd) leren bij stu-

denten 

De Bruyckere (2019) wijst daarnaast nog op het 
belang van het bijhouden van nieuwe wetenschap-
pelijke inzichten, het delen en toegankelijk maken 
van deze kennis voor anderen, en het integreren van 
deze kennis in je eigen keuzes in de dagelijkse les-
praktijk en hierover met elkaar in gesprek gaan.
Er zijn veel goede strategieën en instrumenten die 
opleiders en coaches kunnen gebruiken om reflectie 
en daarmee de ontwikkeling van (aanstaande) lera-
ren te stimuleren (zie ook hoofdstuk 8 in deel I). We 
bespreken er een paar. 

Realistisch opleiden
Bij ‘realistisch opleiden’ zijn praktijk en reflectie 
gekoppeld (Korthagen, 2019). De begeleider gaat 
uit van de actuele, reële ervaringen en zorgen van 
(aanstaande) leraren als basis voor reflectie en ver-
dieping. 
De begeleider kan reflectie op de eigen praktijk sti-
muleren en aanleren door de juiste vragen te stellen. 
Veel gebruikte methodieken hiervoor zijn de reflec-
tiecirkel en kernreflectie. Je leert ervaringen terug 
te halen, systematisch te analyseren en na te den-
ken over handelingsalternatieven en om handelen 
te koppelen aan eigen keuzes, waarden en idealen 
(Korthagen & Nuijten, 2018). Andere methodieken 
zijn werken met portfolio of storylines; coachen met 
videofeedback gericht op analyse en herinterpreta-
tie (Aarts, Schildwacht, & Kools, 2019) of intervisie 
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volgens het VESIt-model (Korthagen, Melief, & Tig-
chelaar, 2002). Bij dit VESIt-model doorlopen deel-
nemers van een intervisiegroep samen vijf fasen: 
voorstructureren, ervaringen gebruiken, structure-
ren, inzoomen en formuleren van theorie-met-een-
kleine-t (direct bruikbare principes voor handelen in 
de praktijk). Het vertrekpunt bij al deze methodieken 
is steeds reflectie en dialoog, gebaseerd op de con-
crete praktijkervaringen van de deelnemers. De rol 
van een begeleider is om de dialoog flexibel te ver-
diepen en te verbinden met de wetenschappelijke 
kennisbasis. 

Deliberate practice
Bij deliberate practice (doelbewuste oefening) oefe-
nen (aanstaande) leraren bewust en actief met nieuw 
gedrag, bijvoorbeeld met modelleren en scaffolding. 
Daarbij krijgen ze eerst voorbeeldgedrag te zien, 
waarna expliciet gemaakt wordt wat de leraar doet 
en waarom, om vervolgens zelf in stapjes te gaan 
oefenen en nieuw gedragsrepertoire in een veilige 
leeromgeving op te bouwen (Van Velzen, Volman, & 
Brekelmans, 2014).

Observaties en vragenlijsten
Een derde werkwijze is om met observatie-instru-
menten en vragenlijsten de aanpak en vaardigheid 
van de (aanstaande) leraar in kaart te brengen. Die 
data vormen dan het startpunt voor reflectie en het 
oefenen van specifieke vaardigheden. Bekende, op 
onderzoek gebaseerde instrumenten daarvoor zijn 
de Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (Créton 
& Wubbels, 1984) of het ICALT-lesobservatieformulier 
(Maulana, Helms-Lorenz, & Van de Grift, 2015).

Procesbegeleiding
De laatste jaren zijn enkele nieuwe benaderingen 

voor het leren van, in en voor de schoolpraktijk 
geïntroduceerd. Het gaat hierbij steeds om proces-
begeleiding van leergroepen, zoals Lesson Study-
groepen, leer- en ontwerpateliers of een videoclub. 
Bij de eerste twee starten deelnemers vanuit een 
gemeenschappelijke (vak)didactische vraag waar-
over ze samen kennis verzamelen en lesmateriaal 
ontwikkelen en uitproberen in de klas. 
Bij de videoclub draait het om individuele leervragen. 
Een deelnemer krijgt via videofeedback, open dia-
loog en reflectie greep op eigen klassensituaties en 
op de vraag wie hij is en wil zijn als leraar. Het terug-
halen van de eigen onderwijspraktijk met videofeed-
back en dit samen delen, analyseren en bespreken 
tijdens coaching, intervisies of in een videoclub blijkt 
een zeer krachtig middel voor professionele groei 
(Gaudin & Chalies, 2015; Schildwacht, 2012).
Begeleiden en vooral het coachen van collega’s stelt 
naast een goede methodische kennis en communi-
catievaardigheden ook specifieke eisen aan jezelf als 
persoon. De begeleider moet bijvoorbeeld kunnen 
omgaan met conflicterende belangen en met ver-
trouwelijkheid en zorgen voor een veilige leeromge-
ving. Daarnaast blijkt een goede match tussen oplei-
der/coach en (aanstaande) leraar en gekozen aanpak 
essentieel. Opleiders en coaches kunnen het bege-
leidingsproces maken of breken. Hun opvattingen 
over het begeleiden beïnvloeden de manier waarop 
ze begeleiden, en die beïnvloedt weer het leerproces 
van de student of leraar (Hall, Draper, Smith, & Bul-
lough, 2008).

Opleiden en coachen kun je leren
Belangrijk is om als begeleider je gereedschapskist 
zo groot mogelijk te maken, zodat je deze flexibel 
kunt inzetten. In die kist moet in elk geval kennis 
van strategieën en methoden en over leren en pro-
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fessionaliseren zitten. En, afhankelijk van de rol, ook 
kennis over specifieke doelgroepen, team- en orga-
nisatieontwikkeling en beoordelen. Daarnaast zijn 
specifieke communicatie- en gespreksvaardigheden 
nodig, zoals empathie en je open kunnen stellen 
voor de ander, luisteren, doorvragen, samenvatten, 
inspelen op verbale en non-verbale signalen, het 
hier en nu gebruiken, feedback geven en waar nodig 
confronteren. En je moet een eigen weg kunnen vin-
den tussen soms conflicterende belangen. Dit zijn 
deels vaardigheden die je kunt leren, maar een rol als 
begeleider moet ook bij je passen. 

Een veel gebruikt trainingsmodel voor begeleidings-
vaardigheden in het onderwijs is het MERID-model 
(MEntorRollen In Dialogen), ontwikkeld door Cras-
born en Hennissen (2010). Dit model onderscheidt 
op basis van twee kernkenmerken van begeleidings-
gesprekken (input en begeleidingsstijl) vier basisrol-
len: de initiator, de heerser of leider, de adviseur en 
de aanmoediger (zie Figuur 1).

Op de verticale as staat de mate waarin de begelei-
der zelf actief begeleidingsthema’s inbrengt dan wel 
reageert op door de ander aangedragen thema’s. Op 

Figuur 1. Het MERID-model met een voorbeeld van een begeleidersprofiel. Overgenomen uit Crasborn en Brouwer, 2016. 
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de horizontale as staat de vorm van sturing: directief 
door te oordelen, mening te geven en te adviseren 
(OMA) of non-directief door te luisteren, samen te 
vatten en door te vragen (LSD). Zo ontstaan vier rol-
len: de initiator is actief en volgend, de leider actief 
en sturend, de adviseur reagerend en sturend en de 
aanmoediger ten slotte is reagerend en volgend. 
Ongetrainde begeleiders neigen meer naar een 
sturende rol in een begeleidingsgesprek. Maar een 
goede opleider of coach moet als een kameleon juist 
alle vier rollen op zich kunnen nemen, afhankelijk 
van de situatie, het doel van de begeleiding en de 
behoeften en persoon van de (aanstaande) leraar. 
Het Merid-model blijkt geschikt om eigen vaardighe-
den in kaart te brengen en een hulpmiddel voor het 
trainen van coachvaardigheden (Crasborn & Hennis-
sen, 2010; Aarts et al., 2019).

8.3 IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK

Stadia van ontwikkeling en begeleiding 
Er is vanuit verschillende perspectieven te kijken 
naar een rol als begeleider in de school. Het eerste 
perspectief is dat van de professionele ontwikkeling 
van de (aanstaande) leraar en wat deze in verschil-
lende stadia nodig heeft. Gaat het om opleiden met 
een nadruk op het verbinden van lespraktijk met de 
kennisbasis van het beroep? Of om het begeleiden 
van beginnende leraren waarbij een-op-een-coa-
ching het effectiefst is om groei te versnellen (Helms-
Lorenz, Van de Grift, & Maulana, 2016)? Of om het 
begeleiden van meer ervaren leraren die verdieping 
of een nieuwe uitdaging zoeken, waarbij het zinvol 
kan zijn om leergroepen te organiseren met desge-
wenst ook studenten of beginnende leraren? Of gaat 
het om specifiek seniorenbeleid of ondersteuning 
van leraren na ziekte of burn-out? 

Verschillende stadia vergen andere taken en kwali-
teiten van de begeleider. Een student heeft vooral 
behoefte aan rolmodellen en ruimte om te experi-
menteren met nieuwe aanpakken. Een beginnende 
leraar zoekt naar ondersteuning bij het vallen en 
opstaan in de praktijk. Een meer ervaren leraar heeft 
mogelijk nodig dat de coach hem of haar een spiegel 
voorhoudt als startpunt voor nieuwe groei of nieuwe 
keuzes. Een seniorenbeleid kan helpen om opge-
bouwde expertise en ervaring in de school maximaal 
in te zetten en tegelijkertijd betrokkenen ondersteu-
nen en overbelasting voorkomen. Een belangrijke 
taak voor een procesbegeleider kan zijn om de struc-
tuur te bewaken in de leergroep en om leraren in de 
school te motiveren en te verbinden om samen aan 
iets nieuws te gaan werken.

Leren begeleiden
Een tweede perspectief is dat van de loopbaanont-
wikkeling van de begeleider zelf. Begeleiden moet 
je leren. Eerst ontwikkel je jezelf verder als leraar. 
Een volgende stap kan de rol van werkplekbege-
leider zijn, waarbij je zowel je vak verder uitdiept 
als basale begeleidingsvaardigheden oefent. Daar-
naast kun je je aansluiten bij leergroepen in de 
school en behalve samen leren met collega’s, ook 
vaardigheden als peer coach ontwikkelen. Daarna 
kun je je verder professionaliseren in opleiden en 
schoolopleider worden door studenten vakoverstij-
gend te gaan begeleiden en intervisie- en themabij-
eenkomsten te leiden. Dit kan ook een opstap zijn 
voor een andere functie binnen of buiten de school, 
bijvoorbeeld als schoolcoach of instituutsopleider 
aan een lerarenopleiding. Je kunt je verder gaan 
professionaliseren en een coachopleiding gaan vol-
gen. Ook dit kan een opstap zijn naar een functie 
binnen of buiten de eigen school, als bovenschools 
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coach of in een zelfstandige coachpraktijk. 
Een derde perspectief is dat van de schoolorgani-
satie die doelen stelt aan begeleiding. Gaat het de 
school primair om het opleiden van toekomstige 
leraren, om snellere professionele groei van starters 
of om het voorkomen van uitval van personeel en 
strategisch HR-beleid? Of ligt de focus juist op het 
begeleiden van vernieuwingen en ontwikkelings-
processen in de schoolorganisatie? Per antwoord zal 
een school een begeleider verschillende taken toe-
kennen, andere opleidingsmogelijkheden aanbie-
den en anders faciliteren.

Past deze rol bij mij?
Professionele begeleiding vraagt een aantal kern-
eigenschappen en -kwaliteiten. Je moet de nood-
zakelijke competenties verwerven, maar een rol als 
begeleider moet ook passen bij jou als persoon. 
Gecoachte leraren noemen vaardigheden als: onder-
steunen en geruststellen, leren van de ervaring van 
de ander en van advies, helpen bij het stellen van 
doelen en het geven van feedback, geduld en oog 
hebben voor collega’s, rust en tijd willen nemen en 
klaar staan op een moment dat je een bemoedigend 
woord of meedenken over een oplossing nodig 
hebt, vertrouwen uitstralen en het gevoel geven dat 
je als leraar je altijd kan verbeteren en dat dat ook 
gaat lukken, en grenzen aan coaching kunnen stel-
len (Lofthouse, 2018). 
Als begeleider moet je kunnen omgaan met span-
ningen bij de (aanstaande) leraar, spanningen door 
verschil in visies in de organisatie en tussen individu-
ele en organisatorische belangen. 
Een voortdurende ontwikkeling en scholing is 
belangrijk, want de rol van begeleider is prachtig, 
maar de benodigde expertise heb je niet vanzelf in 
huis. Bevorderende factoren kunnen zijn dat je op 

een opleidingsschool werkt, de school gericht beleid 
heeft voor begeleiding en coaching, er financiële 
tegemoetkomingen vanuit de school zijn of vanuit 
een lerarenbeurs, en dat lerarenopleidingen in de 
regio mogelijkheden bieden voor verdere professi-
onalisering op dit terrein. Daarnaast kunnen school-
opleiders zich registreren in het Beroepsregister 
Lerarenopleiders (BRLO; zie bij ‘Literatuur’). 
Opleiden, coachen en het begeleiden van proces-
sen moet je leren. Als opleider dan wel lerarencoach 
dan wel procesbegeleider ben je straks de centrale 
spil voor het leren en ontwikkelen van leraren in de 
school. Een zeer inspirerende plek!
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