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Regionaal

Achtergrond

Het voeren van
oudergesprekken. Het in
praktijk brengen van
frisse onderwijs-ideeën.
Het valt veel startende
juffen en meesters zo
zwaar dat ze vroegtijdig
uitvallen. Goede
begeleiding lijkt cruciaal.

Regionaal

Achtergrond

Hulp
voor
jonge
docent
Marjolein Vos

m.vos@hollandmediacombinatie.nl

Hilversum Q Ruben Lucassen (23) is
sinds dit schooljaar leerkracht van
groep 1 van de Violenschool in
Hilversum. En zeer enthousiast.
Logisch. Want zijn droom is uitgekomen:
,,Ik wist al in groep 7 van de basisschool dat ik meester wilde worden, net als mijn moeder, opa en
oma.’’ Lucassen is een van de veertien jonge leerkrachten die deelneemt aan het ’starterstraject’ van
trainer/coach Marije Molenkamp.
Hij vindt het fijn om alles wat hij
meemaakt in de klas te delen met
zijn jonge collega’s van andere
scholen. Alleen al de wetenschap
dat je niet de enige bent die soms
dingen lastig vindt, noemt Lucassen ’prettig’. ,,Tijdens de training
van Marije ontmoet je elkaar, wisselen we ideeën uit. Dat doe ik
trouwens ook met andere collega’s
hier op school, hoor. Ik mag bij hen
in de les meekijken en zij bij mij.
Zo inspireer je elkaar.’’

Norma Veerman.

Hilversum Q Norma Veerman
(28) staat sinds dit schooljaar fulltime voor groep 4 van de Minckelersschool in Hilversum. ,,Heel
leuk om er iedere dag te zijn, en
precies te weten wat er allemaal
speelt. Ik heb een goede band met
de kinderen.’’
Veerman studeerde eerst journalistiek. ,,Ik heb die studie ook afgerond maar er is zo weinig werk
in, dat ik heb besloten om voor
een ander vak te kiezen.’’
Een keuze waar ze blij mee is. ,,Ik
kijk nooit op de klok. Daar ben ik
veel te druk voor. Heerlijk om zo
intensief met de kinderen bezig
te zijn.’’
Blij is ze ook met deze middenbouw-groep. Want de kinderen
zijn nog onschuldig, maar al wel
behoorlijk zelfstandig en goed te

zijn zin in groep 1. ,,Ik ben afgestudeerd op ’bovenbouw’, maar nu ik
met deze jonge kinderen werk,
vind ik het ontzettend leuk. Ze zijn
zo leergierig. En we doen mee aan
een project van de overheid: meertalig onderwijs. Betekent dat ik
zestig procent van de tijd in het
Nederlands praat, en de rest in het
Engels. Fantastisch om te zien hoe
’open minded’ deze kinderen zijn.
Ze pikken het zo op.’’
Ruben Lucassen aan het werk met zijn groep 1 van de Hilversumse Violenschool.

Marjolein Vos
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corrigeren, legt ze uit.
Veerman vindt het fijn om mee te
doen aan het Starterstraject dat
STIP aanbiedt. ,,Heel positief. Je
wordt nu niet aan je lot overgelaten. Coach Marije Molenkamp is
een paar keer in mijn klas komen
kijken, ik heb coachingsgesprekken en het contact met de andere
docenten is leuk. We wisselen
nuttige tips uit. Bijvoorbeeld hoe
je op een simpele manier een positieve sfeer in je klas kunt creeren. Dat kun je doen door goed
gedrag te belonen met zonnestralen en zonnetjes. Simpel, maar
heel effectief.’’ Veerman voelt
zich nooit bezwaard als ze met
vragen zit. ,,Je hoeft er niemand
voor te storen. Je weet gewoon dat
je daarvoor bij Marije terecht
kunt.’’

FOTO STUDIO KASTERMANS

Goede

Trainer/coach Marije Molenkamp
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’Fijn om onderling
tips uit te wisselen’

Ouders
Het contact met ouders vindt Lucassen misschien wel het ingewikkeldst. ,,Op de Pabo heb je alles
over lesgeven geleerd. Omgang
met ouders leer je wel in theorie,
maar nu is het ineens echt. En ja,
het is best gek om te merken dat ik
jonger ben dan de meeste ouders.
Ik weet dat je hier heel professioneel mee om moet gaan. Ik ben
dan misschien wel jong, maar ik
heb hier wel vier jaar voor geleerd.
Zeker nu de ouders hebben gezien
hoe ik met de kinderen omga, zie
je dat ze vertrouwen in me hebben.’’
Lucassen heeft het hartstikke naar
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Naarden Q Veel leerkrachten die
net van de Pabo komen hebben het
moeilijk. Het gebrek aan begeleiding is voor velen een van de belangrijkste reden om snel af te
haken. Dit wil de Hilversumse
basisscholenkoepel STIP voorkomen en heeft daarom trainer/coach
Marije Molenkamp uit Naarden in
de arm genomen.
Ze ziet het veel gebeuren: jonge,
net afgestudeerde docenten die
binnen een half jaar helemaal
gevangen zitten in het systeem van
een school. ,,Ze moeten mee in de
’flow’. En weg zijn alle frisse en
fruitige ideeën. Niets meer van
over. Het is gewoon zielig. Vooral
onnodig. Met goede begeleiding
zouden juist die jonge mensen
zoveel voor het onderwijs kunnen
betekenen.’’
Molenkamp weet nog goed hoe ze
zelf, jaren geleden ’vers van de
pers’ aan de slag ging op een
school in Amsterdam-Zuid. ,,Ik

begeleiding voorkomt vroegtijdig afhaken
kreeg mijn eigen kleuterklas. Geweldig! We zaten in een soort
’kleutergang’ en daar werkte in een
andere klas ook iemand die al 42
jaar in het vak zat’’, herinnert
Molenkamp zich. In plaats van
begeleiding, kon ze alleen rekenen
op afkeurende blikken. Molenkamp trok zich er niets van aan,
maar leuk was het niet, vertelt ze.
,,Ik ben gewoon een half jaar helemaal in mijn eentje bezig geweest
om uit te vogelen hoe dingen nu
het handigst werkten.’’ Simpele
dingen - zoals het slim inrichten
van de klas - die een ervaren leerkracht de beginneling natuurlijk
gewoon moet vertellen, zegt Molenkamp. ,,En daar gaat het op veel
basisscholen hartstikke mis.’’
Jammer, want een beginnende
docent moet in de ogen van Molenkamp met heel andere zaken bezig
zijn. De sfeer in de klas bijvoorbeeld. ,,De kinderen moeten zich
veilig voelen. Daar moet je als
docent vol op inzetten, de eerste
weken van het schooljaar. Als dat

’De nood onder
startende
docenten is hoog’
niet lukt, omdat je als leerkracht
onzeker bent bijvoorbeeld, dan
voelen de leerlingen dat feilloos
aan, en dan zullen ze daar ook op
gaan reageren. Ze worden brutaal,
vervelend, druk. Voor je het weet
verlies je de grip, zit je met ordeproblemen en kinderen die werk
weigeren. Alles kan dan ineens
over je heen komen.’’
Een van de handvatten die Molenkamp jonge docenten aan reikt is:
zorg altijd dat je een plan B hebt
klaarliggen. ,,Dreig je de controle
te verliezen? Stop dan waar je mee
bezig bent. Gooi het helemaal over
een andere boeg. Ja. Je zou zeggen
dat je dit leert op de Pabo. Maar

dat valt helaas erg tegen.’’
Molenkamp ontdekt dit hiaat in de
kennis van jonge docenten als ze
vanuit haar functie als stagebegeleider bij diverse onderwijsinstellingen veel lessen bijwoont van
studenten die op punt staan om af
te studeren.
,,Ik schrok soms echt van het niveau. Ik dacht: hier kan ik toch
geen voldoende voor geven?!’’ Ze
gaat er over in gesprek op de hogescholen. En ze komt in contact met
Erik Borst van STIP. Inzetten op
het begeleiden van startende docenten blijkt hoog op zijn agenda
te staan.

Identiteit
Dit schooljaar zijn alle starters van
de 11 scholen van STIP aan de slag
gegaan met Molenkamp. ,,Ik begeleid nu veertien jonge docenten. Ik
weet zeker dat zonder dit ’starterstraject’ een aantal starters snel
zou afhaken. Ik observeer ze tijdens hun lessen, ik leer ze hoe
ouder en kind-gesprekken verlo-

pen, waar je op moet letten, ik geef
trainingen over het creëren van
sfeer in de klas en daarnaast voer ik
meerdere coach gesprekken. Ze
krijgen concrete tips die ze nodig
hebben om zich goed te kunnen
ontwikkelen als docent. Ze moeten
hun eigen identiteit ontdekken.
Wat past bij mij? Wat wil ik bereiken? Wat voor een leerkracht wil ik
zijn? Voor dit soort vragen moet
ruimte komen.’’
De deelnemers van het traject
blijven met elkaar in contact, ook
nadat de intensieve begeleiding is
afgerond. ,,Juist al die jonge docenten van al die verschillende scholen
moeten elkaar blijven zien, elkaar
inspireren. Alleen dan kan het
onderwijs zich vernieuwen.’’
Molenkamp prijst STIP omdat
deze koepel zijn verantwoordelijkheid heeft genomen: ,,Er zijn heel
veel scholen die het geld dat ze van
het Rijk hebben gekregen hebben
opgepot of besteden aan nieuw
meubilair, en niet aan de docent. In
de onderwijs-cao is vastgelegd dat

Wenk
Marije Molenkamp (40)
woont in Naarden met
vriend en drie kinderen. Ze
werkte 13 jaar in het basisonderwijs, doorliep de
Pabo, studeerde pedagogiek en volgde een opleiding als trainer/coach. Ze
begeleidt studenten van
de Pabo en geeft les aan
diverse lerarenopleidingen. Met haar bureau
Wenk begeleidt ze startende leerkrachten.

er voor iedere docent 500 euro per
jaar beschikbaar is. Daarmee kunnen ze doorleren, cursussen en
trainingen volgen. Het is treurig
om te zien dat dit in veel schoolbesturen het geld niet aan jonge
docenten besteden, en dat terwijl
de zo ontzettend hoog is.’’

