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Streefdoelen inductieprogramma startende leraren1 
Richtlijn voor tempo van ontwikkeling van kennis, vaardigheden en visie van startende leraren. 

JAAR 1 

Kennis, vaardigheden en visie van de startende leraar in het kader van… 

de klas  
(micro) 

de sectie 
(meso) 

de school  
(meso) 

de professionele identiteit 

De leraar… 

1. creëert een productief leerklimaat in 
de les; 

2. formuleert en communiceert 
concrete leer- en lesdoelen; 

3. kan leerlinggedrag duiden en hierop 
effectief anticiperen en reageren; 

4. reflecteert eigen gedrag en de 
invloed ervan op leeropbrengsten; 

5. geeft overtuigd en overtuigend 
leiding aan de klas en creëert 
daarmee een open en productief 
leerklimaat en  

6. beheerst ICALT domeinen: Veilig en 
stimulerend leerklimaat; Efficiënte 
Lesorganisatie en Duidelijke en 
gestructureerde Instructie 
voldoende (merendeels 3,4) en/of 
beheerst de vijf rollen van de leraar 
voldoende.  

De leraar…  

1. kent de inhoud van curriculum 
LTO en PTA; 

2. kent de werkwijze van de 
sectie en stemt eigen handelen 
hierop af en 

3. vraagt en geeft feedback 
binnen de sectie. 
 

 

 
 

De leraar… 

1. kent schoolbeleid op 
onderwijskundig en pedagogisch 
terrein; 

2. kent taken, rollen en 
bevoegdheden van schoolleiding 
en OOP; 

3. onderhoudt actief contact met de 
eigen direct leidinggevende; 

4. kent de schoolcultuur en actuele 
schoolontwikkelingen en 

5. kent de criteria voor een 
positieve beoordeling na het 
eerste jaar. 

De leraar… 

1. heeft een eigen visie over het 
maatschappelijke belang van zijn 
eigen schoolvak; 

2. raadpleegt actuele informatie 
over beroeps- en 
vakontwikkelingen en 

3. reflecteert op eigen rol als 
(vak)leraren en pedagoog, spreekt 
hierover met andere binnen en 
buiten de school. 

 
1 Naar voorbeeld uit het inductiebeleid/-programma van het Zaanlands lyceum 



 

Vastgesteld in het AMO november 2021 – revisie 2022.03.02 
Bijlage 1.C Beoogd bekwaamheidsniveau SL – streefdoelen inductiefase OVO Zaanstad V2022.03.03 

Pagina 2 van 4 

JAAR 2 

Kennis, vaardigheden en visie van de startende leraar in het kader van… 

de klas  
(micro) 

de sectie 
(meso) 

de school  
(meso) 

de professionele identiteit 

De leraar…  

1. denkt en werkt altijd vanuit 
leerdoelen en –opbrengsten;  

2. kan (leer)klimaat in de groep 
positief beïnvloeden, met oog voor 
verschillen tussen leerlingen; 

3. beheerst ICALT domeinen: Veilig 
en stimulerend leerklimaat; 
Efficiënte Lesorganisatie en 
Duidelijke en gestructureerde 
Instructie goed (vrijwel overal 3,4); 

4. beheerst ICALT domeinen 
Intensieve en activerende les 
voldoende (merendeels 3 en 4) 
en/of beheerst de vijf rollen van 
de docent goed en 

5. scoort op de leerlingenindicator  
voldoende (merendeels 3 en 4). 

 

De leraar…  

1. denkt mee over de aanpak en 
werkwijze binnen de sectie; 

2. vraagt om gerichte ondersteuning 
van (senior-)sectiegenoten; 

3. is mede-ontwikkelaar van les- en 
toetsmateriaal; 

4. denkt actief mee over curriculum 
en toetsing en 

5. heeft een onderbouwde mening 
over de opzet/aanpak van het 
eigen schoolvak. 

De leraar…  

1. zoekt waar nodig actief contact met 
mentor en andere betrokkenen 
over individuele leerlingen; 

2. kan vanuit professionele 
rol(opvatting) communiceren met 
ouders en externe partijen (bv 
LOB); 

3. organiseert waar nodig 
activiteiten/ excursies buiten de 
school en 

4. is beschikbaar en geschikt om te 
functioneren als (duo-)mentor 
en/of begeleider stages, 
maatwerktrajecten en 
profielwerkstuk. 

  

De leraar…  

1. raadpleegt externe 
(vak)netwerken; 

2. helpt leerlingen te reflecteren op 
hun toekomst als student, 
werknemer en burger; 

3. werkt aan het ontwikkelen van 
een eigen visie op de 
maatschappelijke rol van 
leraarschap en onderwijs en 

4. reflecteert actief op eigen 
zwaktes, sterktes en koppelt dit 
aan professionaliseringswensen 
in een POP. Overlegt dit met 
leidinggevende. 
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JAAR 3 

Kennis, vaardigheden en visie van de startende leraar in het kader van… 

de klas  
(micro) 

de sectie 
(meso) 

de school  
(meso) 

de professionele identiteit 

De leraar…  

1. denkt en werkt altijd vanuit 
leerdoelen en –opbrengsten, zet 
daartoe een breed arsenaal aan 
leeractiviteiten in; 

2. kiest vanuit leerdoelen passende 
werkvormen; 

3. zoekt altijd naar manieren 
(pedagogisch en didactisch) om 
leeropbrengst van alle leerlingen 
te vergroten; 

4. beheerst ICALT domeinen: Veilig 
en stimulerend leerklimaat; 
Efficiënte Lesorganisatie, 
Duidelijke en gestructureerde 
Instructie en Intensieve en 
Activerende les goed (vrijwel 
overal 3 en 4); 

5. verkent en experimenteert met de 
Domeinen Afstemmen op 
Verschillen en Leerstrategieën 
aanleren en 

6. scoort op de leerlingenindicator  
goed (vrijwel overal 3 en 4); 

De leraar…  

1. kan eigen ideeën en opvattingen 
over het vak omzetten in 
(voorstellen voor) 
curriculumopbouw en didactische 
aanpak; 

2. laat zich inspireren door, en deelt, 
(vak)literatuur en  

3. ontwikkelt en deelt valide les- en 
toetsmateriaal met sectiegenoten. 

De leraar…  

1. denkt actief en zichtbaar mee over 
schoolbeleid en –cultuur;  

2. zoekt en onderhoudt externe 
contacten om lespraktijk te 
versterken en 

3. geeft en vraagt feedback aan 
collega’s binnen de school. 
 

De leraar…  

1. heeft een onderbouwde mening 
over schoolontwikkeling, tegen 
de achtergrond van 
maatschappelijke gebeurtenissen 
en trends; 

2. heeft een beeld van eigen 
sterktes, zwaktes en 
toekomstbeeld in onderwijs. Stelt 
zelf een POP op, zoekt hierover 
proactief het gesprek op met 
direct leidinggevende en 

3. kan reflecteren op de aansluiting 
tussen eigen leerwensen en de  
toekomstbeelden van de huidige 
werkomgeving.   
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JAAR 4/7 

Kennis, vaardigheden en visie van de startende leraar in het kader van… 

de klas  
(micro) 

de sectie 
(meso) 

de school  
(meso) 

de professionele identiteit 

De leraar…  

1. experimenteert doorlopend en 
structureel met differentiatie en 
metacognitieve strategieën in de 
les; 

2. koppelt inzichten uit 
(onderwijskundige en 
pedagogische) literatuur zichtbaar 
aan verbetering van de eigen 
lespraktijk; 

3. weet het leren van de leerlingen 
zichtbaar te maken; 

4. meet gestructureerd het effect 
van onderwijsinterventies op het 
leren van leerlingen en gebruikt 
deze informatie om het onderwijs 
aan te passen en 

5. beheerst alle ICALT domeinen 
goed (vrijwel overal 3 en 4). 

De leraar…  

1. zet ideeën uit literatuur en/of 
vaknetwerken in ter verbetering 
van de huidige aanpak;  

2. heeft een expliciete toekomstvisie 
op het vak en de sectie; 

3. deelt voortdurend nieuwe 
inzichten en uitkomsten van 
onderzoek met collega`s en 

4. is in staat om aankomende en/of 
startende leraren te begeleiden in 
ieder geval in de rol van collega 
en/of in de rol van 
werkplekbegeleider of 
lerarenopleider.  

De leraar…  

1. heeft een toekomstvisie over de 
school, koppelt deze aan sterktes, 
zwaktes, kansen en bedreigingen 
en 

2. heeft meerdere rollen in de 
school (bijv. vakleraar, didacticus, 
mentor, stagebegeleider, coach, 
ontwikkelaar, sectievoorzitter) en 
ontwikkelt zich tot specialist 
binnen (minstens) een van de vier 
domeinen van het beroepsbeeld 
van de leraar. 

De leraar…  

1. participeert in schooloverstijgende 
netwerken, haalt en brengt daar 
kennis. 

 

 

  


