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PROBLEEMSTELLING

STARTENDE LERAAR:
POSITIEF OF NEGATIEF VERHAAL?


Drop-out startende leraren
alarmerend hoog:

Wat maakt het verschil?
jobsatisfactie
formeel leren
informeel leren
weinig/veel structurele
weinig/veel
ondersteuning op de school bijgestaan door raad
en daad van collega’s

30-50%

THEORETISCH KADER
Jobsatisfactie is een parameter voor o.a. de aard van de relatie met directeur en collega’s, de mate aan autonomie en de mate waarin werknemers hun job als interessant ervaren.
Aanvangsbegeleiding wordt gedefinieerd als een gestructureerde reeks activiteiten op school ter ondersteuning van de introductie van nieuwe (reeds afgestudeerde) leraren in het lerarenberoep/de school.
Informeel leren wordt gedefinieerd als alle activiteiten die gericht zijn op een beter begrip, het verhogen van de kennis en het verbeteren van vaardigheden doorheen andere leermomenten dan deze die
structureel voorzien worden vanuit nascholingsinitiatieven zoals pedagogische studiedagen en bijscholingen. Informeel leren kan individueel plaatsvinden of collectief doorheen sociale interactie.
Informatie, hulp en feedback zijn de sleutelelementen op het collectieve niveau.
Afhankelijk van het warme collegiale nest waarin starters terechtkomen is er meer of minder kans op informeel leren.
De kenmerken van dit collegiale netwerk zijn:
• Toegankelijkheid: wat is de mate van toegang tot de kennis van collega’s in het netwerk?
• Kennis: is er voldoende kennis aanwezig in het netwerk?
• Waardering kennis: wat is de mate van waardering van de kennis van collega’s?
• Psychologische veiligheid: wat is de emotionele/morele prijs voor het bekomen van toegang tot de kennis van collega’s?
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Onderzoeksvraag 1
Hoe beïnvloedt het
type
aanvangsbegeleiding
het informeel leren en
bijgevolg de
jobsatisfactie van
startende leraren?

Mentoring
Praktische begeleiding
Peer-learning
…
TALENTENKAART
Onderzoeksvraag 3
Hoe beïnvloedt het invoeren
van het
aanvangsbegeleidingstype
‘Talentenkaart’, als
innovatieve
aanvangsbegeleidingsvorm,
het informeel leren en
bijgevolg de jobsatisfactie
van startende leraren?

INFORMEEL
JOBSATISFACTIE

LEREN
HULP
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FEEDBACK
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COLLEGIAAL NETWERK
Onderzoeksvraag 2
Hoe beïnvloeden de
kenmerken van het
collegiale netwerk het
informeel leren van
startende leraren en
bijgevolg de
jobsatisfactie?

INFORMATIE
=pro-actief zoeken
naar informatie

METHODOLOGIE
1. Design: pre- en post-meting (n = 300) + folluw-up talentenkaart (n = 200)  startende leraren met  3 jaar ervaring  alle onderwijsniveaus (basis- en secundaire scholen)
2. Methode: ‘mixed methods’
• Kwantitatief onderzoek: vragenlijst
• Kwalitatief onderzoek: semi-gestructureerde interviews (n = 20)
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