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Vooraf

Je droomt al een tijdje van een loopbaan in het onderwijs?
Je besluit staat vast? Je wilt voor de klas staan?
Je begint de studies leerkrachtenopleiding?
Je kijkt uit naar je eerste stagelessen?
Het eerste jaar zit erop?
Je wordt binnenkort leerkracht?
Je haalde de eindstreep? Proficiat!

Welkom, leerkracht.
Klaar voor je allereerste zelfstandige stappen in het onderwijs?
Is je eerste opdracht binnen?
Verwachten de kleuters jou?
Sta je voor de klas in een basisschool?
Verwelkom je de scholieren in het voortgezet onderwijs?
Zit je eerste jaar voor de klas er bijna op?

En of je vragen hebt… Dit boek geeft antwoorden op veelgestelde vragen van leer-
krachten in opleiding, van stagiairs, van leerkrachten die voor het eerst voor de klas 
staan, van leerkrachten die al een, twee of meer jaren meedraaien.

Als leerkracht en mentor met al aardig wat dienstjaren op de teller geef ik je in deze 
uitgave bijzonder graag een gevat antwoord op vragen die leerkrachten – en wellicht 
ook jij – zich stellen… of ooit zullen stellen. 

De vragen beslaan verschillende domeinen en de vele getuigenissen van kleuterjuf-
fen, onderwijzers en onderwijzeressen, leerkrachten voortgezet onderwijs, directies, 
ouders… sluiten naadloos aan bij de antwoorden.

Dit boek geeft je eveneens praktische tips om eventueel opduikende problemen een 
stap voor te zijn.

Ik wil je graag feliciteren met jouw keuze om leerkracht te worden. We hebben je hard 
nog. Mag ik jou meteen een lange, fantastische carrière in het onderwijs toewensen?

Welkom in ons midden, welkom op de werkvloer.

Stef Desodt
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Jij als leerkracht

1. Welk type leerkracht ben jij?

Wellicht sta je er niet bij stil, maar na een tijdje zullen de directie en jouw collega’s een 
beeld van je ophangen. Sommigen zullen je al na enkele weken typeren, anderen na een 
trimester, weer anderen doen het op het einde van het schooljaar.

Of de collega’s jou echt leren kennen, is een andere zaak. Aan de hand van je voorkomen, 
je houding, je uitspraken, je reacties, je inbreng tijdens de onderonsjes in de leraars-
kamer, je behulpzaamheid, je bereidheid om extra opdrachten op je te nemen, de reac-
ties van de leerlingen, van het keukenpersoneel, van de collega’s van het secretariaat, de 
manier waarop je je integreert in de groep, de manier waarop je de lessen voorbereidt 
en geeft, de omgang met de collega’s, met de leerlingen… wordt een profiel van jou 
gemaakt.

GETUiGENiSSEN
‘Ik gaf al les in een handvol scholen. Hoe groter de school, hoe meer groepjes er 
worden gevormd. Met groepsvorming kan het alle kanten uit: leeftijdsgenoten, 
vrouwen- en mannenonderonsjes, vakleerkrachten, administratieve krachten… 
Groepsvorming kan ook op basis van karakters, van interesses, vrijetijdsbesteding, 
stijl van lesgeven… Mijn ervaring is dat de verscheidenheid binnen het korps zowel 
positief als negatief kan evolueren.’

‘Beginnende leerkrachten adviseer ik om zichzelf te zijn en te blijven. Doe je niet 
anders voor dan je bent. Ik geef tevens de raad om de eerste maanden de kat uit 
de boom te kijken en zelf te ontdekken welke collega’s je wellicht zullen liggen. 
Let wel, je kunt je vergissen.’

‘In de beginjaren hield ik me in de leraarskamer bewust op de achtergrond. Ik 
wilde me absoluut niet opdringen. Met de jaren liet ik me beetje bij beetje kennen. 
Ik ben blij dat de directie en de collega’s me omschrijven als sociaal geëngageerd. 
Dit etiket had ik zeker niet gekregen de eerste jaren dat ik voor de klas stond. Of… 
hoe je kunt veranderen.’
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ALLEmAAL ANDERS
Wanneer je terugblikt op jouw scholieren- en/of studententijd, kleefde je toen ook al een 
etiket op leerkrachten en/of docenten? Meegaand, streng, luisterbereid, zakelijk, correct, 
makkelijk af te leiden, breed interesseveld, rustig…?

Met deze verschillende persoonlijkheden en karakters trek jij nu beroepsmatig op. De 
relatie is wel anders. Je trekt nu met hen op als collega. Je bevindt je aan de overkant.

Juist, er zijn soorten leerkrachten. En ja, je kunt tijdens je loopbaan evolueren naar een 
ander type leerkracht. Bijvoorbeeld van mild naar streng. Of omgekeerd.

RECHT Op HET DOEL Af
Ben je een flapuit? Kom je meteen uit voor je mening? Heb je dominante trekjes? Ga je 
recht op je doel af? Maak je geen omwegen in je denken en handelen? Beoog je onmid-
dellijk resultaat? Wellicht zal men jou adviseren om af en toe de remmen dicht te gooien 
en meer tijd te nemen om de te bewandelen weg uit te stippelen, met de bedoeling 
eventuele klippen op een constructieve manier te omzeilen.

De ervaring zal je leren dat een puik eindresultaat bedachtzaamheid vraagt. Houd je er 
rekening mee dat je directe stijl al eens naar arrogantie kan neigen? Niet alle collega’s 
appreciëren een directe stijl. Ook al bedoel je het niet, door je recht toe-recht aan-stijl kun 
je sommigen kwetsen. Een eigen mening hebben, valt uiteraard toe te juichen. De vraag 
is: hoe kleed je jouw mening in? Er is een hemelsbreed verschil tussen ‘Ik vind dit absoluut 
geen goed idee!’ en ‘Mmm, ik heb ook een idee, mag ik het eventjes op tafel gooien?’ Kies 
je ervoor om je eigen weg uit te stippelen zonder al te veel rekening te houden met wat 
bijvoorbeeld collega’s denken? Dan krijg je al eens het deksel op de neus.

ERbij HOREN
Wil je zo snel mogelijk door het korps geaccepteerd worden? Durf je vooralsnog geen 
‘neen’ te zeggen? Sluit je je onmiddellijk aan bij werkgroepen? Gaat vrijwel al je vrije tijd 
naar de school? Ben je enorm geëngageerd?

Houd je er rekening mee dat je hiervoor niet onmiddellijk de verdiende erkenning zult 
krijgen? Nochtans is dat wellicht je bedoeling: bevestigd en erkend worden, erbij horen 
en geaccepteerd worden. Anderzijds zullen er collega’s zijn die je (on)rechtstreekse sig-
nalen zullen geven dat jouw engagement wordt gewaardeerd. Een tip: probeer thuis, in 
privémiddens tot rust te komen.
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Op EEN AfSTAND
Hou je er niet van in de kijker te lopen? Stap je het liefst mee met de groep? Mijd je 
gelegenheden waar de schijnwerpers op jou worden gericht? Voel je je absoluut niet 
geroepen om ‘in naam van’ het woord te nemen? Is voor jou het gewone best oké? Voel 
je je op je best eens je weet waaraan je je kunt houden? Is standvastigheid jouw ding? 
Jouw doorzettingsvermogen is alvast een pluspunt. Toch houd je er beter rekening mee 
dat enige flexibiliteit noodzakelijk is in schoolmiddens.

Misschien behoor je wel eerder tot het bijzonder rustige type leerkracht? Je wikt en 
weegt. Je gaat uiterst voorzichtig en bedachtzaam te werk. Wat je zegt en doet, kun je 
steevast verantwoorden. Vooraleer een engagement aan te gaan, wil je de plusjes en de 
minnetjes op een rij zetten. Je bent daar zelfs een crack in.

Houd je er rekening mee dat – zelfs al heb je het daarmee zelf niet moeilijk – collega’s jou 
eerder afstandelijk zullen vinden? Op hun beurt kunnen ze zich tegenover jou afstan-
delijk opstellen. Je komt van hen weinig te weten. Velen denken – en willen dit dan ook 
respecteren – dat je geen behoefte hebt aan al te veel ‘babbels’. Ze zullen evenmin veel 
prijsgeven van hun gevoelens, van hun bedenkingen.

Vanzelfsprekend bestaat hét type leerkracht niet. Ook jij zult je wellicht in bepaalde 
trekjes van verschillende types herkennen.

2. Hoe word je een gepassioneerde leerkracht?

Wellicht kun ook jij zonder al te veel moeite de kleuterjuffen, de meesters en/of juffen, 
de leerkrachten oplijsten aan wie je steengoede herinneringen bewaart. Leerkrachten 
bij wie de lessen voorbijvlogen. Meesters en juffen die met een kwinkslag bijstuurden. 
Kleuter juffen die lieten aanvoelen dat ze je graag zien. Ze blijven je na aan het hart liggen.

GETUiGENiSSEN
‘Een gepassioneerde leerkracht doet meer dan lesgeven en verbeteren. Hij of zij 
koestert waarden, heeft een visie, talent, discipline, is empathisch… Uit die mix 
haalt hij of zij energie om leerlingen boven zichzelf te laten uitstijgen.’
‘Wie voor de klas staat, moet niet proberen om een vriend of een vriendin van 
de leerlingen te worden. Als student verwacht ik dat de leerkracht me wegwijs 
maakt in de te doceren leerstof en mij op een professionele manier aanzet om me 
in de materie te verdiepen met het oog op het beroep dat ik later wil uitoefenen.’
‘Knap hoe heel veel leerkrachten erin slagen om een persoonlijk tintje te geven 
aan de over te dragen leerstof. Slaagt de leerkracht erin om aan te tonen waarom 
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hij of zij iets interessant vindt, dan pik je daar als scholier heel veel van op. Het zijn 
de leerkrachten die mij voor van alles en nog wat enthousiast maken.’
‘Gepassioneerde leerkrachten? Dat zijn leerkrachten die indien nodig een vader- 
en/of moederfiguur zijn, af en toe de rol van clown op zich nemen, als het moet 
zich voordoen als een politieagent(e) die bijstuurt en die veel meer weten dan 
wat er in de les wordt meegegeven.’
‘Het eerste jaar dat ik voor de klas stond, dacht ik aan populariteit te winnen door 
de scholieren de kans te geven mij in hun sociale netwerk op te nemen. Dat nam 
niet alleen veel tijd in beslag, maar ik schrok nog het meest van de vrijpostigheid 
van bepaalde leerlingen. Nooit meer.’
‘Ik adviseer om de leerkracht-leerlingrelatie ook buiten de school gestalte te 
geven. Uiteraard kun je enige soepelheid aan de dag leggen, maar door afstand 
te houden, geef je mee dat je als leerkracht een voorbeeldfunctie hebt. Ik ga bij-
voorbeeld nooit in op uitnodigingen van leerlingen om een verjaardagsfeestje 
bij te wonen. Dat doe ik wel als ik word uitgenodigd op een activiteit die de hele 
klas aanbelangt. Indien nodig herhaal ik de afspraak de volgende dag: in de klas 
heb ik de leiding.’

VAARDiGHEDEN
Je wordt ongetwijfeld een gepassioneerde leerkracht als je de intentie hebt om er voluit 
voor te gaan. Kijk je achterom en lijst je de leerkrachten op die jou hielpen vormen, dan 
slaag je er wellicht zonder al te veel moeite in om hun vaardigheden op een rij te zetten 
en je daaraan te spiegelen.

VAKKENNiS
Het is nogal logisch dat ‘het vak beheersen’ essentieel is voor elke gedreven leerkracht. 
Slaag je erin om de vakdidactiek te beheersen en er een persoonlijke toets aan te geven, 
dan leg je alvast de basis om een gepassioneerde leerkracht te worden. Kunnen de leer-
lingen op het einde van de les zeggen ‘Ik weet iets meer, ik kan iets beter…’, dan bezorgt 
dit zowel jou als de leerlingen een goed gevoel.

Heb je aandacht voor moeilijke items in de leerstof? Voorzie er de nodige tijd voor. Leer-
lingen waarderen het als je tijdens de les polst of alles duidelijk is.

Laat blijken dat je met kennis van zaken spreekt: je weet meer dan wat je tijdens de 
lessen meegeeft. Probeer in te schatten – met de jaren bouw je die ervaring op – welke 
vragen leerlingen over de verschillende les-items kunnen stellen en bereid je erop voor.
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mOTiVATiE
Je boeit de klas door enthousiasme voor het lesonderwerp uit te stralen en het belang 
(het doel) ervan vooraf in de verf te zetten. 

Af en toe een kwinkslag, een anekdote… zorgt voor een leuke sfeer en helpt de leerlin-
gen bij de les te blijven.

De appreciatie zal groot zijn als je uitpakt met proeven, weetjes en faits divers die niet in 
het leerwerkschrift of de handleiding staan.

Investeer in je vak. Je hebt een voetje voor als blijkt dat je de evolutie in het onderwijs 
op de voet volgt.

Door krantenknipsels vast te maken op het prikbord, door te verwijzen naar televisie-
programma’s, door linken te leggen naar websites die met het lesonderwerp te maken 
hebben, nodig je de leerlingen uit om zelf aandacht te hebben voor de actualiteit. Leer-
lingen waarderen het als je met regelmaat extramurale activiteiten voorziet en op een 
creatieve manier met originele ideeën uitpakt om de leerstof te presenteren.

DiSCipLiNE
Afspraken maken en grenzen meegeven zijn essentieel om de klas in de hand te houden. 
Kies je voor een losse sfeer, dan loopt het eerder vroeg dan laat fout. Verloopt de les rumoerig, 
dan maak je het jezelf en de leerlingen moeilijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

AfSTAND
Drie op de tien nieuwe leerkrachten zijn het idee genegen als leerkracht toenadering te 
zoeken tot de scholieren (zowel tijdens de les als in de pauze, alsook tijdens de vrije tijd, 
zowel binnen als buiten de school) met de bedoeling aan sympathie te winnen.

Oudere en ervaren leerkrachten geven mee dat je best interesse mag hebben voor de 
leefwereld van scholieren. Dat kan bijvoorbeeld door te vragen naar hun sportpresta-
ties, hobby’s, door geboeid te luisteren naar de activiteiten die ze als klas ondernemen. 
Samen naar een popconcert trekken, een rondje geven in een jongerencafé… vinden zij 
evenwel een brug te ver. Het is trouwens maar de vraag of de scholieren dit zelf zouden 
appreciëren.

Voor de klas staan, is niet hetzelfde als leiding geven in een jeugdbeweging. Door 
afstand te houden, geef je mee dat je verantwoordelijk bent voor de klas. Met je privé-
leven hebben leerlingen niet echt iets te maken. Je waagt je op glad ijs als je bijvoorbeeld 
ingaat op het verzoek om ‘vriend’ of ‘vriendin’ op Facebook te worden. Het lijkt sympa-
thiek om via e-mail- en gsm-berichten contact te houden, maar waar ligt de grens?
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Je doet er goed aan om voor jezelf uit te maken of je bereid bent extra uitleg te geven 
over de taak, het huiswerk, de opdrachten… via het digitale netwerk.

Ervaren leerkrachten benadrukken dat het niet aangewezen is om bijvoorbeeld elke 
maandag te polsen hoe het voorbije weekend is verlopen. Misschien kan dit sporadisch 
wel eens, maar dan buiten de lessen, bijvoorbeeld op weg naar de speelplaats of tijdens 
de pauze.

GEpASSiONEERD
Dat leerkrachten verschillen in aanpak, in voorkomen, in de omgang… maakt het onder-
wijs net boeiend, zowel voor leerkrachten als voor leerlingen. Scholieren houden van 
leerkrachten die zichzelf zijn en blijven, die blijk geven van persoonlijkheid en authenti-
citeit. Scholieren waarderen de gepassioneerde leerkracht.

Als leerkracht neem je in de maatschappij een belangrijke plaats in. Je hebt een opdracht 
en je probeert die tot een goed einde te brengen. Scholieren verwachten helemaal niet 
dat je met hen omgaat zoals vrienden en vriendinnen dat met elkaar doen. Integendeel. 
Ze verwachten vakkennis en passie en voelen zich het veiligst en het best in hun vel als 
er een zekere afstand is. Als leerkracht leg je andere prioriteiten dan de leider of leidster 
van een jeugdbeweging. Afspraken maken en grenzen meegeven zijn essentieel om je 
klas in de hand te kunnen houden.

Ook al is het geenszins de bedoeling dat je jouw privéleven te grabbel gooit, je mag 
beslist laten blijken dat je het ook al eens niet meer weet, dat je het noorden kwijt bent, 
dat je een mindere dag hebt. Door een stukje van jezelf prijs te geven, toon je jouw 
authenticiteit.

Je voedt je passie voor je vak eveneens door te kiezen voor een duidelijke structuur, door 
grenzen af te bakenen, door consequent te zijn in wat je zegt en doet, in wat je vraagt, 
voorstelt en verlangt. Wijk je af van je principes, dan ga je al snel onderuit door de stress 
en eventueel zelfs door een depressie of burn-out.

Zorg voor variatie door optimaal gebruik te maken van je talenten, je lichaamshouding, 
je stem, je lichaamstaal. Kom af en toe verrassend uit de hoek. Durf met iets origineels 
voor de dag te komen, doorbreek af en toe het klassieke lespatroon.

Scholieren houden van een consequent optreden en verafschuwen favoritisme. Houd 
je je aan de afspraken, geef je duidelijk omschreven grenzen mee, heb je respect voor 
het ‘zijn’ van elke leerling, dan ben je goed op weg een gepassioneerde leerkracht te 
worden, te zijn en te blijven. Jouw unieke manier van lesgeven, je présence, je aanpak, 
je houding en stijl maken van jou een persoonlijkheid naar wie de leerlingen uiteindelijk 
zullen opkijken.
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3. Hoe verklaar je dat nogal wat leerkrachten het na 
enkele jaren voor bekeken houden?

Geen enkel leerkrachtenkorps ontsnapt eraan en alsmaar meer wordt het fenomeen een 
nachtmerrie voor de directie: een op de drie nieuwe leerkrachten geeft er in de loop van 
de eerste vijf jaar – soms al na een jaar – de brui aan en trekt de schoolpoort definitief 
achter zich dicht. Hiervoor zijn diverse redenen.

GETUiGENiSSEN
‘Ligt het aan mijn weerbaarheid? Ik kon de negatieve gedragingen van sommige 
leerlingen niet langer aan. Ze lapten de afspraken aan hun laars, gaven onge-
vraagd commentaar en saboteerden meerdere keren de lessen.’
‘Vooral de directie liet me in de steek toen ik aangaf dat ik door de bomen het bos 
niet meer zag. Lesvoorbereidingen, toezicht, klassenraden, de “zachte” dwang om 
me voor allerlei activiteiten (kaarting, vriendenkring, ouder- en leerlingenraad…) 
op “vrijwillige” basis in te zetten, maakten van me een stresskonijn. Uiteindelijk 
moest ik naar medicatie grijpen. Toen mijn partner me vroeg of ik mezelf mijn 
hele beroepsloopbaan voor de klas zag staan, was het antwoord “neen”…’
‘De sfeer in de leraarskamer leek compleet verziekt. Ik kon de kliekjes nauwelijks 
tellen. Een heel trimester groette ik elke morgen alle leerkrachten. Velen deden 
de moeite niet om me op hun beurt te begroeten. Behoorde je niet tot een of 
ander kliekje, dan werd je meteen verbannen naar een eiland.’
‘De stress speelde me parten. Op school kon ik die nergens kwijt. Bij de leerlingen 
heb je als leerkracht immers een voorbeeldfunctie. Bij de directie durfde ik mijn 
verhaal niet kwijt uit vrees om op een slecht blaadje te staan. Ik reageerde dan 
maar thuis de frustratie af. Met privéproblemen tot gevolg. Zo kon het niet verder.’
‘Mijn schoolloopbaan eindigde na het derde jaar lesgeven. Ik dacht dat ik mijn 
opdracht op een degelijke manier uitvoerde. Na de doorlichting werd ik op het 
matje geroepen. Dit kon beter, dat leek onvoldoende, hiervan moest ik dringend 
werk maken… Ik kreeg niet eens de kans om en een ander te weerleggen. Op het 
einde van het gesprek vroeg ik de directieraad of er ook iets goeds te vertellen 
was. De ene slikte, de andere wendde de blik af en de derde kreeg een kleurtje. Ik 
liet de deur nogal hard in het slot vallen en besloot voor mezelf dat mijn toekomst 
blijkbaar niet in het onderwijs lag.’
‘Als tiener droomde ik er al van om voor de klas te staan. Jammer genoeg kon ik 
mijn droom niet realiseren. Naïviteit? Ik dacht respect en gezag af te dwingen 
door ook buiten de lessen interesse te tonen voor o.a. de vrijetijdsbesteding van 
de scholieren aan wie ik les gaf. Dat bekwam me slecht. De meeste scholieren 
konden moeilijk de knop omdraaien – lag het aan mij? – en beschouwden me 
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als hun “vriend”. Omdat ik er niet in slaagde hen te overtuigen van het feit dat ik 
op school hun leerkracht was, besloot ik mijn brood elders te verdienen. Adieu 
droom.’

VOOR- EN NADELEN
Je zult het meermaals op je brood krijgen: als leerkracht heb je veel te veel vakantie, ben 
je elke woensdag na de middag vrij, sta je in het lager onderwijs amper 24 uren voor de 
klas en in het secundair onderwijs heb je als leerkracht algemene vakken een fulltime 
job door 22 lesuren van 50 minuten voor de klas te staan, tijdens de vijftien vakantie-
weken word je als vastbenoemde leerkracht doorbetaald, wacht er jou een bijzonder 
‘mooi’ pensioen en als ouder hoef je geen opvangkosten te betalen, want dan ben je 
eveneens thuis…

Deze en nog andere ‘voordelen’ neem je uiteraard mee, maar doe je het alleen maar 
omwille van deze extraatjes, dan wordt het niet gemakkelijk om vol te houden. Je kiest 
immers voor een job in het onderwijs. Het is een roeping. Stel je na een tijdje vast dat je 
werkvreugde op een bijzonder laag pitje staat, dan zit de kans er dik in dat je – eerder 
vroeg dan laat – het onderwijs de rug toekeert.

miNDER LEUK
Onder meer uit de getuigenissen blijkt dat ook een job als leerkracht minpunten heeft. 
Het aantal lesuren dat je voor de klas staat, is uiteraard part of the job. Tel er gerust elke 
week gemiddeld een tiental uren bij voor de lesvoorbereiding, corrigeren en het ver-
beteren, eventueel toezicht, klassenraden, de vergaderingen, voorbereiden buiten-
schoolse (extramurale) activiteiten, sportdagen, themaweken… Klop je extra uren, dan 
wacht jou geen extra vergoeding.

Vrouwelijke leerkrachten die tijdens een vakantieperiode bevallen, kunnen de wettelijke 
zwangerschapsverlofdagen niet – zoals in privémiddens – opnemen na de vakantie. Pro-
motiemogelijkheden liggen niet voor de hand. Je beschikt evenmin over een bedrijfswa-
gen, een laptop, een gsm of een tankkaart van de firma.

De beginwedde van de kleuterjuf, de onderwijzer(es), de leerkracht met een bachelor-
diploma bedraagt ongeveer 1500 euro netto. De wedde verhoogt mondjesmaat. Op 
vakantie gaan, doe je tijdens het hoogseizoen. Het kostenplaatje ligt dan ook hoger. Je 
kunt niet zomaar snipperdagen nemen. En de schooldirectie kan je tijdens de vakantie 
oproepen voor een of meerdere klusjesdagen.
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ROEpiNG
Net zoals de verpleegkundige, de bejaardenhelp(st)er, de kinderverzorgster, de onthaal-
moeder… mag je jouw job als leerkracht het label ‘roeping’ geven. Je moet er talent 
voor hebben, een hart voor de kleuters, de kinderen en de scholieren. Ga je graag om 
met kinderen en/of jongeren? Geef je graag je kennis door? Lukt het samenwerken met 
anderen? Houd je van teamwerk? Kun je je gevoelens uiten? Ben je bereid om je bij te 
scholen? Ben je geduldig? Laat je je niet gemakkelijk uit je lood slaan? Durf je het aan om 
de leiding te nemen? Om voor de groep te staan? Twijfelen is geen optie. Je hebt ‘het’ om 
een prima leerkracht te worden.

KLANKbORD
Ervaren leerkrachten adviseren je om problemen van welke aard dan ook niet voor jezelf 
te houden. Probeer een klankbord te vinden. Ben je het met iets niet eens? Begrijp je iets 
niet? Wordt het je te veel? Heb je last van stress? Zoek als nieuwe leerkracht – als het kan 
binnen het korps – een vertrouwenspersoon bij wie je je hart kunt luchten, met wie je lief 
en leed kunt delen, iemand die bereid is om met jou mee te stappen en je helpt zoeken 
naar een oplossing voor problemen.

TAKENpAKKET
Je komt alvast voor minder verrassingen te staan als je vooraf rekening houdt met het 
jou toevertrouwde takenpakket. Je hebt lesgebonden activiteiten: de lesvoorberei-
ding, het lesgeven, de extramurale activiteiten, de individuele leerlingenbegeleiding, 
het naschoolse werk met o.a. corrigeren, verbeteren, nazicht van bijvoorbeeld leer-
werkschriften, de samenstelling van de toetsen, de overhoringen, de proefwerken, de 
examens, het inrichten en het opruimen van het klaslokaal…

Dan zijn er nog de niet-lesgebonden opdrachten: formeel en informeel overleg (overleg 
tussen collega’s, ouders, directie), toezicht, opvang, klasadministratie, beleidsondersteu-
ning, vorming…

SiGNALEN
Ook in het onderwijs gaan nogal wat leerkrachten gebukt onder te veel stress, burn-out 
en depressie, ernstige struikelblokken met slapeloosheid, gebrek aan eetlust, hoofdpijn, 
maagpijn, duizeligheid en hartkloppingen als veel voorkomende symptomen.

Een te hoge werkdruk en/of te hoge eisen kunnen je de das omdoen en een te hoge 
portie stress bezorgen, waardoor het gevoel van welbevinden wegvalt en ontevreden-
heid de bovenhand neemt.
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ERONDERDOOR GAAN
Vind je niet onmiddellijk een manier om het onbehagen weg te werken? Blijven de 
stressvolle situaties en de daarmee gepaard gaande frustraties aanhouden? Dan kun je 
het slachtoffer worden van een burn-out: je kunt de stress niet langer aan. Je krijgt er 
vooral mee te maken wanneer de opdrachten zich opstapelen. Op den duur kapseis je 
omdat je geen zin meer hebt om aan de slag te gaan. Professionele hulp is noodzakelijk 
wil je niet compleet – en voor een hele tijd – onderuitgaan.

Onderzoek toont aan dat stress, burn-out en depressie vaak te maken hebben met het 
gevoel dat je alsmaar meer werk moet verzetten met soms onvoldoende middelen, en 
met het gebrek aan erkenning voor de geleverde inspanningen.

Ook niet-gefundeerde kritiek van bijvoorbeeld directie, collega’s, ouders, leerlingen, aan 
de school gerelateerde instanties… kan de oorzaak zijn van het afhaken.

WAT jE KUNT DOEN
Probeer persoonlijke spanningen en/of conflicten niet te laten aanslepen. Ga na bij wie, 
hoe en wanneer je je eventuele ongenoegen – van welke aard ook – kunt ventileren met 
de bedoeling een oplossing te vinden voor de problemen. Zie je een lichtpunt, dan kijk 
je – meestal toch – niet langer uit naar een andere job.

Je vermijdt dat je uitgekeken raakt op je job – en meteen wordt ook het werkklimaat 
gunstig beïnvloed – door bijvoorbeeld vanaf het begin van je carrière te kiezen voor een 
positieve communicatie (naar elkaar willen luisteren) en uit te kijken naar een vertrou-
wenspersoon die jou ligt en die jou eventueel wil coachen, die je helpt de werklast en de 
druk onder controle te houden.

Probeer je buiten de schooluren voldoende te ontspannen (de sportieve toer opgaan, in 
de culturele wereld, in het vrijwilligerswerk).

Spreek je waardering uit voor hardwerkende leerlingen.

Denk na over hoe je ‘moeilijke’ leerlingen enigszins in de pas krijgt en een emotionele 
uitputtingsslag een stapje voor kunt zijn. Dit kan o.a. door gepast en tijdig te reageren, 
dit in samenspraak met directie, collega’s en/of desnoods door professionele hulp in te 
roepen. Denk niet te vlug dat je moeilijke leerlingen hebt omdat jij onvoldoende compe-
tent bent om specifieke problemen aan te kunnen. Houd er rekening mee dat het aantal 
leerlingen met leerachterstand stijgt, dat er alsmaar meer leerlingen zijn met psychische 
problemen en dat de begeleiding van die scholieren je job extra zwaar maakt.

Bezin je over de aanpak en de presentatie van de leerstof zodat je de leerlingen kunt 
boeien en desinteresse ombuigt in interesse.
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Geloof in teamwerk. Uit onderzoek blijkt dat scholen waar teamgericht wordt gewerkt 
met veel minder stress en minder ziektedagen te maken hebben.

Breng en houd de directie en de verantwoordelijke(n) op de hoogte van jouw functione-
ren op school. Je mag best zelf een functioneringsgesprek aanvragen. Zo word je beves-
tigd in wat je goed doet en weet je wat eventueel kunt bijsturen.

Als de gelegenheid zich voordoet, spreek dan je waardering uit over het werk van 
directie en collega’s.

Ga na hoe je het contact met de ouders van de scholieren optimaal kunt houden. Is er 
een ernstig probleem, breng dan – in samenspraak met de directie of de verantwoorde-
lijke – de ouders daarvan op de hoogte.

Zoek indien nodig ondersteuning bij het uitvoeren van extra taken.

WERKOmSTANDiGHEDEN
Niet dat jij altijd kunt ingrijpen, maar het is alvast goed om te weten dat ook de werk-
omstandigheden je welbevinden en functioneren beïnvloeden. Accommodatie, 
beschikbare ruimte, netheid, het materiaal dat je voorhanden hebt, infrastructuur… 
helpen je tevredenheid te bepalen.

iNSpECTiE EN DOORLiCHTiNG
Nieuwe leerkrachten die – soms al tijdens het eerste jaar dat ze voor de klas staan – 
inspectie krijgen of die op een school terechtkomen die wordt doorgelicht, getuigen dat 
dit bezoek voor nogal wat stress zorgt.

Kwaliteitszorg wordt nagestreefd door onder meer de inspectie, die nagaat of bijvoor-
beeld de lessenroosters correct zijn ingevuld, de eindtermen worden bereikt en de sub-
sidies verantwoordelijk en rechtmatig worden aangewend.

In het voortgezet onderwijs kiest de inspectie voor een meer vak- en studiegerichte 
aanpak. Het is mogelijk dat tijdens de doorlichting een aantal vakken specifiek worden 
bekeken.

NOG DiT
Soms haken beginnende leerkrachten af omdat hun takenpakket onoverzichtelijk en 
moeilijk uitvoerbaar lijkt.

Je neemt niet alleen verantwoordelijkheid op ten aanzien van het leerproces van de leer-
lingen, maar ook ten aanzien van de school en de maatschappij. Veel meer dan vroeger 
verwacht de gemeenschap dat je naast je didactische taak eveneens oog hebt voor de 
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opvoeding van de kinderen of jongeren die je worden toevertrouwd. De verwachtingen 
zijn hooggespannen en gaan een heel stuk verder dan alleen maar kennisoverdracht.

Nogal wat directies en leerkrachten trekken aan de alarmbel en zijn van mening dat de 
samenleving misschien wel te veel en zelfs het onmogelijke verwacht van het onderwijs.

Houd je er als nieuwe leerkracht rekening mee dat jouw job niet alleen uit lesgebonden 
activiteiten bestaat, maar evenzeer uit niet-lesgebonden opdrachten, dan kom je niet 
voor al te veel verrassingen te staan.

Je vermindert de stress door vooraf in te schatten wat je te wachten staat, door een 
realistische planning te maken, door te kiezen voor een positieve communicatie, door 
problemen aan te kaarten.

Geloof in jezelf, wapen jezelf tegen een eventueel minder positieve schoolsfeer, tegen 
moeilijke leerlingen. Kies je voor collegialiteit, dan kom je al een heel eind ver.

4. Waaraan merk je dat je goed bezig bent?

Wellicht vraag ook jij je na een tijdje af of je goed bezig bent. Logisch. Als nieuwe leer-
kracht stel je je trouwens de hele tijd vragen, en niet alleen over de manier waarop je 
voor de klas staat.

Kom je goed over bij de collega’s? Beantwoord je aan de verwachtingen van de directie? 
Zal de gevolgde methodiek vruchten afwerpen? Is je lesvoorbereiding oké? Slaag je erin 
de leerlingen te motiveren? Is er voldoende interesse? Accepteren de scholieren jouw 
leiding? Ben je alert voor storend gedrag? Heb je oog voor eventuele leerproblemen bij 
bepaalde leerlingen? Voor eventuele leerproblemen?

GETUiGENiSSEN
‘Ik vind het fijn als de directie, de mentor of een ervaren leerkracht me tips geven.’
‘Volgens mij is het functioneringsgesprek de ideale gelegenheid om samen met 
de directeur of de verantwoordelijke na te gaan wat al dan niet vlot verloopt.’
‘Feedback krijgen mag zich niet beperken tot wat beter kan en/of moet. Ik weet 
ook graag wat ik goed doe.’
‘Ik kreeg regelmatig feedback van een oudere leerkracht die zich op vrijwillige 
basis als mentor engageerde. Ik kon met al mijn vragen bij haar terecht.’
‘Feedback krijgen vind ik pas zinvol als er alternatieven worden gegeven voor 
bepaalde minpunten. Aan reacties als “De omgang met leerlingen kan beter…” 
heb ik niets.’
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‘Ook scholieren mogen me evalueren en feedback geven. Ik geef hen op het eind 
van het eerste en het tweede trimester een blad papier en vraag hen om een top 
drie te maken van mijn positieve en negatieve eigenschappen. Vooraf zet ik een 
babbel op over het doel. Persoonlijk vind ik deze manier van werken bijzonder 
leerrijk. Ik breng immers de meeste tijd met de leerlingen door. De meningen 
kunnen verschillend zijn. De ene vindt dat ik te theoretisch ben, een andere leer-
ling vindt het juist heel fijn als ik info geef.’

DiVERSE iNVALSHOEKEN
Officieel is er geen stappenplan voor het geven van feedback. Trouwens, stond je er 
al eens bij stil dat je als leerkracht vanuit verschillende hoeken – al dan niet officieel – 
kunt worden geëvalueerd? Zowel de pedagogische leiding als de directie kan feedback 
geven, al dan niet gekoppeld aan een functioneringsgesprek. Ook collega’s, ouders en 
leerlingen kunnen je er attent op maken wat eventueel aan jouw manier van lesgeven 
kan veranderen of je bevestigen in wat naar wens verloopt.

Vanzelfsprekend zijn er meerdere mogelijkheden om je feedback te geven, om je te eva-
lueren. De essentie is evenwel dat je aan de hand van de feedback bereid bent om jezelf 
waar nodig bij te sturen. Zo krijg je inzicht in wat nog beter kan, wat moet worden bij-
gestuurd, waarvan je dringend werk moet maken, met het uiteindelijke doel een prima 
leerkracht te worden.

Stel je je ook al eens de vraag wie er jou het best kan evalueren? Wie er jou het best kan 
inschatten? Juist, de leerlingen. Zij kennen jouw doen en laten het best.

LEERLiNGEN GEVEN fEEDbACK
De verwachtingen van een kleuterjuf zijn compleet anders dan die van een 
onderwijzer(es), van een leerkracht die lesgeeft in het voortgezet onderwijs en een 
docent aan de hogeschool. Telkens is de aanpak anders. Met oudere scholieren en stu-
denten kun je bijvoorbeeld al aardig in discussie gaan. Kleuters en leerlingen van de 
lagere school zitten nog in een leerproces als het bijvoorbeeld gaat om het nemen van 
verantwoordelijkheid.

Hoe ouder de leerlingen, hoe beter zij erin slagen om signalen te geven of je aanpak 
wel of niet voor verbetering vatbaar is. Leerlingen kunnen je ook automatisch feedback 
geven. In de wandelgangen, tijdens vrije momenten, pauzes, didactische uitstappen, 
sportdagen… kun je beslist een en ander opsteken. Bij oudere leerlingen kun je bijvoor-
beeld polsen wat meevalt, waaraan zij zich ergeren, wat er tof is.
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WiN-WiN
Om het even wie jou feedback geeft, er wordt uitgekeken naar jouw reactie. Neem je de 
opmerkingen ernstig en probeer je bij te sturen, dan krijg je een win-winsituatie. Niets 
belet je om met regelmaat zelf het initiatief te nemen en feedback te vragen. Heeft de 
bijsturing effect? Gaat het de goede richting uit?

ZELfEVALUATiE
Vraag je je af hoe en waarop je jezelf kunt evalueren? Stel voor jezelf een vragenlijst op. 

Naar de leerlingen…

Bereid je de lessen voor zoals dat je tijdens de opleiding werd geleerd? Heb je tijd te 
kort? Te veel? Bouw je de lessen logisch op? Zijn je lessen gemakkelijk of juist niet? Op 
het niveau van de doorsnee-leerling? Heb je oog voor de scholier die eerder moeilijk 
leert? Heb je iets extra voor de leerling die de leerstof vlug onder de knie heeft? Zorg 
je voor voldoende afwisseling? Kunnen de leerlingen de opdrachten en/of oefeningen 
aan? Geef je tips met het oog op het niet meer maken van terugkerende fouten? Geef je 
instructies om de leerstof eigen te maken? Geef je de scholieren tips om zich op toetsen, 
overhoringen, proefwerken en examens voor te bereiden? Voorzie je voldoende tijd om 
te evalueren? Hoe evalueer je? Met cijfers? Met woorden? Met cijfers én met woorden? 
Leg je uit wat er fout liep in bijvoorbeeld de redenering?

Presentatie…

Ervaar je dat je de leerlingen kunt boeien? Slaag je erin om eventuele ‘saaie’ leerstof 
zodanig te presenteren dat je toch de interesse van de leerlingen kunt wekken? Mag er al 
eens gelachen worden? Heb je aandacht voor je mimiek? Maak je gebruik van lichaams-
taal? Is de lesopbouw oké? Kunnen de leerlingen met het lesschema als leidraad de les 
weergeven? Geef je af en toe een extraatje mee, zoals een anekdote waarvan de leerlin-
gen achteraf zeggen: ‘Dit wist ik niet’?

Sfeer…

Ben je tevreden over de medewerking van de leerlingen? Is de sfeer positief? Hoe reageer 
je als je pestgedrag vaststelt? Na-ijver? Hoe reageer je op kliekjesvorming? Slaag je erin 
de leerlingen aan te zetten het voor elkaar op te nemen?

Heb je de klas in handen? Maak je voldoende tijd vrij om – vooral in het begin van het 
schooljaar – duidelijke afspraken te maken en die bij de aanvang van het tweede en het 
derde trimester nog eens op een rij te zetten? Hoe reageer je als een leerling zich niet 
aan de afspraken en/of aan het schoolreglement houdt? Hoe stuur je negatieve gedra-
gingen bij? Heb je ook aandacht voor positieve feedback?
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Ben je tevreden over de samenwerking met directie en collega’s? Wat vind je bijzon-
der fijn? Waarmee heb je het moeilijk? Heb je binnen het korps iemand met wie je van 
gedachten kunt wisselen?

Kies je ervoor om je ook buiten de lesuren te engageren voor bijvoorbeeld activiteiten 
die de school aanbelangen? Ben je er klaar voor om als vertrouwenspersoon van bijvoor-
beeld een collega of een of meerdere leerlingen te fungeren?

5. Zijn je schouders sterk genoeg voor leerlingen die 
extra aandacht vragen?

De kans zit er dik in dat je tijdens je loopbaan leerlingen met een of ander probleem in 
de klas hebt. Er komt al zoveel op je af, ook dat nog? Vraag is of je weet waar en hoe je 
de noodzakelijke draagkracht vindt, zodat je extra druk aankunt. Zijn je schouders sterk 
genoeg?

GETUiGENiSSEN
‘Het is een goede zet van de overheid om extra budget te voorzien voor begelei-
ding van scholieren die extra hulp nodig hebben om op school niet uit de boot te 
vallen. Een dikke pluim! Minpunt: als directeur moet ik meestal zelf uitpluizen hoe 
die hulp – zowel financieel als op het gebied van extra lestijden en extra school-
benodigdheden – kan aangewend worden.’
‘Als ouder en leerkracht van een kind met een verstandelijke beperking kan ik 
getuigen dat je mits de juiste ingesteldheid ontzettend veel kunt bereiken. Het 
loont echt de moeite om je af en toe dubbel te plooien. Het resultaat kan verbluf-
fend zijn.’
‘Als kersvers directeur wist ik niet wat me overkwam toen ik vaststelde dat onze 
schoolpopulatie een groot percentage kansarme leerlingen telt. Ik constateerde 
evenwel dat de leerkrachten dit gegeven als een uitdaging zien en er samen 
voor gaan. Uiteraard hebben we ook mindere dagen, en wordt de last al eens 
groter dan de draagkracht. Maar dan peppen we elkaar op door te verwijzen naar 
sommige puike resultaten.’
‘Twee keer per jaar organiseert het schoolcomité een teambuildingweekend met 
de bedoeling de samenhorigheid optimaal te houden en samen probleemsitua-
ties aan te pakken. De laatste keer werd gefocust op het respect voor elkaar, voor 
de leerlingen en voor de ouders. Het was heel waardevol te constateren dat eens 
je de verschillen accepteert je die na verloop van tijd als een verrijking aanziet.’
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Op EEN Rij
Zijn er problemen die voor extra druk zorgen? Leerlingen met een lichamelijke of een 
geestelijke beperking, nood aan materiële ondersteuning, dyslexie, een rekenstoornis, 
taalachterstand, anderstalig, hoogbegaafd, te weinig sociale vaardigheden, karakter-
stoornis, agressiviteit, autisme, ADHD, gezinsproblemen, kindermisbruik, mishandeling, 
identiteitscrisis, emotionele problemen… De lijst is ellenlang.

ACCOmmODATiE
Uit getuigenissen blijkt dat gebrek aan een degelijke accommodatie al eens voor onge-
noegen zorgt, waardoor ook de draagkracht een knauw krijgt. Bovenaan de klachtenlijst 
staan het tekort aan toegankelijke ruimtes en de soms minimale financiële mogelijk-
heden om noodzakelijke leermiddelen aan te schaffen.

VEEL WERKUREN
Nogal wat leerkrachten geven mee dat het samenstellen van de lessenpakketten – soms 
moeten de lessen worden aangepast aan een leerling met een beperking – heel veel 
energie en werkuren vragen. De lesvoorbereiding en het afstemmen van de leerdoelen 
op de leerlingen gebeuren sowieso thuis en de specifieke aanpak zorgt voor druk.

OVERLEG
Is het hele korps bereid om de uitdagingen aan te gaan, dan is de communicatie belang-
rijk om in dezelfde richting te kijken en het einddoel te bereiken. Niet alleen is er nood 
aan voortdurend overleg tussen directie en leerkrachten, ook de ouders blijven het best 
op de hoogte van de specifieke aanpak. Waar, wanneer en hoe wordt er gedifferentieerd? 
Welke leermiddelen zijn noodzakelijk? Welke afspraken moeten er worden gemaakt?

Omdat de aanpak zo verschillend is, is het soms aangewezen externe hulp in te roepen. 
Zich constant bijscholen is een must.

DRUK VERmiNDEREN
Uit getuigenissen valt af te leiden dat zowel individuele leerkrachten als een korps de 
druk die diversiteit met zich meebrengt leefbaar houden door samen te werken, te rap-
porteren, elkaar bij te sturen en elkaar ideeën aan te reiken.

Ook het licht opsteken bij collega’s van andere scholen die met dezelfde uitdagingen 
worden geconfronteerd, kan helpen bij het maken van keuzes.
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Tijdens nascholingen en/of pedagogische studiedagen kan een expert gedrags- en/of 
leerproblemen toelichten en ideeën geven. Anderzijds zijn er in elk korps leerkrachten 
die inmiddels experts geworden zijn door hun jarenlange ervaring. Ook zij kunnen het 
team aardig wat bijbrengen. Zo kun je een ADHD-specialist hebben, een collega die 
zich bijschoolt en rapporteert wat autisme betreft, een collega die zich specialiseert in 
gedragsproblemen…

Als nieuwe of afgestudeerde leerkracht doe je er goed aan niet te wachten om pro-
bleemsituaties aan te kaarten bij directie, CLB of collega’s. Blijf niet met je vragen zitten. 
Wacht je te lang, dan loop je het risico dat je in een soms moeilijk te doorbreken vicieuze 
cirkel terechtkomt. Zoals die leerling met een taalachterstand die in het contact agressief 
reageert omdat hij zich moeilijk kan uitdrukken.

Krijg je anderstalige kinderen in de klas, pols dan bij de directie naar de mogelijkheden. 
Kun je eventueel een beroep doen op het sociale netwerk? Een tolk? Probeer zo veel 
mogelijk info te sprokkelen over de thuissituatie.

Stapelen de probleemsituaties zich op? Dan doe je er goed aan om na te gaan welke 
eindtermen en ontwikkelingsdoelen beoogd moeten worden, alsook welke activitei-
ten en opdrachten je kunt aanbieden. Achteraf ga je na welke doelstellingen er werden 
gehaald. Een dergelijke werkwijze kan de druk op je schouders verminderen.

VOOR DE SpiEGEL
Kijk regelmatig in de spiegel en vraag je af of jouw draagkracht nog voldoende groot is. 
Ga na of je niet in een onoverzichtelijk kluwen dreigt te verzeilen. Trek desnoods aan de 
alarmbel. Stel concrete vragen. Hoe communiceer je het best met de leerlingen, met de 
ouders? Hoe reageer je op een leerling die agressief uit de hoek komt? Waar vind je hulp-
materiaal om een scholier met bijvoorbeeld dyslexie of een andere stoornis te coachen? 
Wie wil je op de hoogte brengen van het probleem dat zich stelt? Bij wie kun je terecht? 
Wie hielp jou al eerder? Moet er – in overleg met de directie en de collega’s – extra hulp 
worden gezocht?

Problemen hoef je echt niet in je eentje op te lossen. Doe een beroep op de directie, de 
collega’s, de zorgcoördinator, het CLB. Hulp vermindert de werkdruk, om het even uit 
welke hoek die komt.
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6. Waaruit bestaan extra opdrachten en hoe pak je die aan?

De meeste leerkrachten staan al enkele jaren aan de klaagmuur. Velen vrezen dat de 
extra opdrachten, het papierwerk, de administratieve rompslomp, de papiermolen… 
hen vroeg of laat te veel zal worden. Vraag is: in hoeverre kun jij als kersverse leerkracht 
die extra opdrachten aan?

GETUiGENiSSEN
‘Als directeur getuig ik volmondig dat het bijhouden van de verplichte admini-
stratie voor bijzonder veel stress zorgt, niet alleen op directieniveau, maar even-
eens bij leerkrachten.’
‘Ik ben ervan overtuigd dat mits een degelijke organisatie het bijhouden van het 
papierwerk best kan meevallen.’
‘Het valt me op dat wat voor mij een eerder vervelende extra taak is, dit niet nood-
zakelijk is voor de collega’s. En omgekeerd. Ik werk momenteel aan een vragenlijst 
en planning waarbij de taken worden verdeeld en waarbij er een mogelijkheid is 
om te kiezen voor een opdracht die elke leerkracht persoonlijk ligt.’
‘Ik erger me mateloos aan het bijhouden van de observatiefiches en het inkleuren 
en aanvullen van screeningstabellen. Ik weet best wat elke leerling al dan niet 
kan.’
‘Het gebeurt dat de mening van de inspectie over de extra taken verschilt van die 
van de pedagogische begeleiding. Om aan alle verwachtingen te beantwoorden, 
vraagt onze directeur ons alle vereiste documenten nauwgezet bij te houden.’

VERSCHiLLEN
Ook jij kunt wellicht zonder al te veel moeite opdrachten oplijsten die niet echt veel 
of helemaal niet lesgebonden zijn. Niet-lesgebonden opdrachten zorgen in sommige 
scholen niet alleen voor stress, maar komen ook al eens over als bijzonder irritant. In 
weer andere scholen wordt er weinig of niet over gemopperd.

Afhankelijk van de school waar je terechtkomt, ervaar je algauw of er al dan niet gezocht 
wordt naar efficiënte oplossingen om de leerkracht niet al te veel te belasten. In een 
school met een doordachte aanpak en evenwichtige taakverdeling zul je weinig of geen 
ergernis ervaren. En dat is bij jouw instap alvast meegenomen.
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Op EEN Rij

Rapportering

De verplichte rapportering en het uitschrijven ervan gaat bij zowel de directie als de 
leerkrachten gepaard met de steeds terugkerende vraag naar het nut ervan. Uitspraken 
als ‘Wie zal dit ooit lezen?’, ‘Dit is puur tijdverlies!’, ‘Hops, nog een documentenbundel om 
verticaal te klasseren’… zijn alom bekend. Aan jou de keuze of je je bij deze uitspraken 
aansluit.

Jaarplannen uitschrijven, vakoverschrijdende eindtermen aankruisen en noteren in 
welke lessen die worden beoogd en bereikt… zijn eveneens verplicht. Geen enkele leer-
kracht ontsnapt eraan.

Leerplannen

Aangepaste of vernieuwde leerplannen gaan steevast gepaard met vakvergaderingen, 
nieuw lesmateriaal waaronder handboeken, leerwerkschriften… Ook als het gaat om 
kleine wijzigingen is het vaak alle hens aan dek.

Presenteert een educatieve uitgeverij n.a.v. vernieuwde leerplannen een vernieuwde 
methode en wekt die interesse op, dan moet allereerst worden nagegaan of de methode 
beantwoordt aan de verwachtingen en aansluit bij het aangepaste of vernieuwde leer-
plan. Vooral in het voortgezet onderwijs is er al eens kritiek op de leerplannen. Je neemt 
die door, kijkt naar aangepast lesmateriaal en wat later worden die ‘voorlopige’ leerplan-
nen soms minimaal, soms grondig bijgestuurd.

Leerlingendossier

Voor leerlingen die extra zorgen (autisme, dyslexie, ADHD…) vragen, is er automatisch 
een specifieke begeleiding. De rapportering en het bijhouden van het handelingsplan 
en het persoonlijke dossier vereisen sowieso extra werk die bovenop de vrij te maken 
tijd voor vergaderingen met bijvoorbeeld het CLB, de ouders… komt.

Ook al beschikt de basisschool over een zorgteam en kan men in het voortgezet onder-
wijs een beroep doen op de leerlingenbegeleider, de info moet uiteindelijk in de eerste 
plaats van de leerkracht komen. Alweer wacht er jou een stapel documenten, waaronder 
bijvoorbeeld het leerlingvolgsysteem.

Ouders

En dan is er het luik ‘ouders’. De communicatie met het thuisfront kun je al lang niet meer 
vergelijken met vroeger. De vele communicatiemogelijkheden zorgen eveneens voor 
nogal wat druk. Ouders proberen je immers vooral na de lesuren te contacteren.
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Evenmin te onderschatten, zijn de inspanningen die van jou worden verwacht als je 
allochtone leerlingen in de klas hebt. Er moet soms al eens een tolk worden ingescha-
keld om met het thuisfront te kunnen communiceren.

Ook de soms (veel te) hoge verwachtingen van nogal wat ouders – alsmaar meer rekenen 
ouders erop dat ook de school de kinderen mee helpt opvoeden – vragen tijd en zorgen 
voor stress.

Soms vraagt de directie na het oudercomité en/of na een oudergesprek een rapport 
daarvan, met als doel ernaar te verwijzen als er over bijvoorbeeld gemaakte afspra-
ken – van allerlei aard – discussies ontstaan én met het oog op eventuele gerechtelijke 
stappen die sommige ouders ondernemen.

KAN HET ANDERS?
Steeds meer springt in onderwijsmiddens het verkeerslicht op oranje. De meeste instan-
ties zijn het eens dat de werkdruk naar beneden moet. Wondermiddelen zijn er evenwel 
niet. Je zit alvast goed als de directie de extra taken evenwichtig verdeelt.

Wellicht kan er ook werk gemaakt worden van de vereenvoudiging van de paperassen. 
Welke documenten zijn al dan niet noodzakelijk of wenselijk?

Samen (directie, leerkrachten, zorgteam, leerlingenbegeleiding, pedagogische begelei-
ding, CLB…) zoeken naar efficiëntie, zowel op het gebied van inhoud als van taakverde-
ling – wie doet wat – dringt zich op. Opdrachten duidelijk omschrijven en ontdoen van 
overbodigheden is alvast een stap in de goede richting.

7. Hoe bouw je een vertrouwensrelatie op?

Onderzoek wijst uit dat in scholen waar extra aandacht gaat naar het vertrouwen tussen 
directie en leerkrachten, tussen leerkrachten en leerlingen, tussen ouders én directie 
én leerkrachten het succes van het leerproces en het welbehagen in de hand wordt 
gewerkt.

Evenzeer belangrijk om met plezier naar school te blijven komen en voor de klas te 
staan, is het vertrouwen tussen de leerkrachten.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het vertrouwen tussen directie en leerkrachten, alsook 
tussen leerkrachten onderling groter is dan het vertrouwen naar de ouders van de leer-
lingen.
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GETUiGENiSSEN
‘Als oudere leerkracht ben ik momenteel toe aan mijn derde directeur. Het ging 
met de sfeer op school – vooral in de leraarskamer – bergaf toen we ondervon-
den dat het vertrouwen van de nieuwe directeur al na enkele maanden op een 
bijzonder laag pitje stond.’
‘Als directeur kan ik bevestigen dat nogal wat leerkrachten het gebrek aan ver-
trouwen van de ouders in de school aanwijzen als reden voor een verminderd 
enthousiasme.’
‘Ik zat net geen volledig schooljaar thuis met een burn-out. Een al te kritische 
houding van de directie – ik vroeg me op de duur af of ik nog wel iets goed deed 
– was naar mijn mening de oorzaak dat ik een hele tijd moest afhaken.’
‘Een van mijn eerste vergissingen als nieuwe leerkracht was dat ik sommige 
ouders al te veel in vertrouwen nam. Ik vertelde zaken uit mijn persoonlijke leven, 
maar dat kwam me duur te staan. Sinds ik aan de weet kwam dat er over mij 
werd geroddeld, denk ik bijzonder goed na of en aan wie ik nog iets van mezelf 
prijsgeef.’

bELANG
Vanzelfsprekend is het beogen van puike schoolprestaties belangrijk, maar de sfeer op 
school is dat evenzeer. Onderzoek toont aan dat een positieve sfeer de schoolprestaties 
in de hand werkt.

Is er op school aandacht voor het leggen en het onderhouden van positieve relaties – lief 
en leed met elkaar delen, neen zeggen aan roddelen, kiezen voor wat positief is, het res-
pecteren van een gegeven woord… – zowel tussen directie en leerkrachten als tussen 
leerkrachten onderling als tussen leerkrachten en ouders – dan groeit het vertrouwen 
stelselmatig en beleeft de sfeer op school hoogdagen.

bEDENKiNGEN
Het is interessant om regelmatig stil te staan bij de uiteindelijke doelstellingen van het 
leerproces zoals o.a. elke leerling optimaal begeleiden in de ontwikkeling en de ont-
plooiing en het stimuleren van een positief zelfbeeld. Om deze doelen te bereiken, lijkt 
het logisch om te focussen op positieve sociale relaties.

Zowel directie, leerkrachten, onderhoudspersoneel, leerlingen als ouders koesteren 
verwachtingen. Iedereen krijgt een taak toebedeeld en wordt verondersteld die zo 
goed mogelijk uit te voeren. Om met succes te puzzelen, mag er niet één stukje ont-
breken. Kwalitatief onderwijs is noodzakelijk om de doelstellingen te bereiken. In dit 
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proces neemt ook de accommodatie een belangrijke plaats in. Zo kunnen lesgeven in 
een onvoldoend verlucht klaslokaal of in een ruimte met onaangepaste temperatuur (té 
koud in de winter, té warm in de zomer), het ontbreken van een fietsstalling, een sanitair 
blok met mankementen… afbreuk doen aan het welbehagen, voor wrevel zorgen en 
het vertrouwen meteen op een laag pitje zetten.

COLLECTiEf VERTROUWEN
Vanzelfsprekend is het een utopie te veronderstellen dat je kunt lesgeven in een school 
waar nooit eens iets gebeurt dat het vertrouwen een deuk geeft. Als nieuwkomer zul je 
na een tijdje vaststellen dat hoe groter het collectief vertrouwen is, hoe sneller de ont-
spoorde wagen weer op de rails terechtkomt.

Het is fijn als vergissingen, fouten, foutieve inschattingen en misvattingen geen aan-
leiding geven tot misnoegdheid en/of verdeeldheid. Is er voldoende vertrouwen, dan 
wordt wat verkeerd liep in de juiste context geplaatst, besproken en… zand erover. 
Iedereen kan (en mag) zich als eens vergissen. Toch?

Het collectieve vertrouwen wordt niet alleen gevoed door een positieve verstandhou-
ding tussen leerkrachten en directie, maar evenzeer – zowel binnen als buiten de leraars-
kamer – bij de leerkrachten zelf. Ook de verstandhouding tussen leerkrachten en leerlin-
gen draagt bij tot een positieve sfeer.

Hoe groter de school, hoe moeilijker? Misschien. Geef je les op een school, met een al 
of niet beperkt aantal leerlingen, dan krijg je hoe dan ook ruimschoots de kans om met 
vele leerlingen een praatje te slaan, om naar hun verhalen te luisteren, hen te bemoe-
digen, te bevestigen, een schouderklop te geven. Het kost echt niet veel moeite om 
tijdens de pauze, een vrij moment of de speeltijd contacten te leggen. Met vragen als 
‘Alles goed?’, ‘Lukt het een beetje?’, ‘Wauw, tof van je!’, ‘Was dat moeilijk?’ wordt het col-
lectieve vertrouwen op school sowieso gevoed.

KANSEN
Wellicht krijg je ook op school extra kansen om mee te werken aan het collectieve 
vertrouwen. Denk maar aan leerlingen uit kansarme middens, aan allochtone scholie-
ren, kinderen die het thuis of in de gemeenschap niet gemakkelijk hebben. Toon je je 
bezorgdheid, dan is de kans reëel dat ze zich aan jou vastklampen en meteen ervaren 
dat jij je opdracht als leerkracht niet louter beperkt tot kennisoverdracht. Ook voor hun 
ouders kun je een belangrijke schakel worden.

Je gaat ervoor? Houd er dan rekening mee dat niet elke collega voor een dergelijk enga-
gement kiest. Ben je op je hoede voor eventuele meningsverschillen? Ben je weerbaar 
als bijvoorbeeld een collega of de directie jou erop wijst dat jouw inzet gevaren inhoudt? 
Heb je begrip voor collega’s die kiezen voor een minimum aan inzet?
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Sta je voor de klas in een concentratieschool – je vindt die vooral in grootsteden – dan zul 
je ervaren dat vertrouwen en collegialiteit tot resultaat kunnen leiden. Je krijgt immers 
nogal wat kansen om moeilijkheden samen aan te pakken.

KORTOm
Hoe groter het vertrouwen, hoe aangenamer het wordt op school, hoe gemakkelijker en 
sneller de opduikende problemen kunnen worden aangepakt, hoe groter de slaagkan-
sen van de leerlingen.

Je boft als je terechtkomt in een school met een directie die op een positieve manier 
leiding geeft, die klaarstaat om je te helpen. Veelal is de directeur de sleutelfiguur die de 
basis legt voor vertrouwensrelaties op alle niveaus.

Je boft als je je omringd weet door collega’s die je opvangen, op een positieve manier 
bijsturen, hints geven, lief en leed met je delen.

Je boft als je kansen krijgt om jouw talenten te ontwikkelen en ervaart dat iedereen het 
beste met elkaar voor heeft.

8. Hoe reageer je op positieve en negatieve feedback?

Het kan dat je als beginnende leerkracht bij aanvang van het schooljaar of je loopbaan 
een collega met al enkele jaren ervaring toegewezen krijgt. Misschien vraag je zelf naar 
zo’n collega die je tips kan geven, je wegwijs kan maken en die als klankbord fungeert.

Het kan ook dat iemand van het directieteam of een externe waarnemer, bijvoorbeeld 
een pedagogisch begeleider of een inspecteur, jou observeert, een analyse maakt en 
met jou zijn of haar bedenkingen doorneemt.

Het komt je als beginnende leerkracht goed uit als iemand je – liefst regelmatig – feed-
back geeft. Je wordt er alleen maar beter van.

GETUiGENiSSEN
‘Enkele jaren geleden vroeg de directie me of ik me wilde engageren om stagiairs 
en nieuwe leerkrachten te begeleiden. Dat doe ik graag. Temeer omdat men mij 
bij het begin van mijn carrière in de kou liet staan. Op de school waar ik het eerste 
jaar les gaf, had ik zelfs de indruk dat ik niet echt welkom was. Pijnlijk. Vandaar 
mijn inzet om nieuwe leerkrachten te helpen. Ik doe het niet om zomaar com-
mentaar te geven of om te laten blijken dat een nieuwe leerkracht nog alles te 
leren heeft. Ik doe het alleen uit bezorgdheid.’
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‘Misschien staan in onze school de directie en de leerkrachten met een aantal 
dienstjaren achter de rug er te weinig bij stil dat nieuwe leerkrachten – soms al 
na een trimester – afhaken omdat ze zich niet opgenomen voelen in de groep of 
omdat alleen maar hun minpunten in de verf worden gezet. Wordt het niet hoog 
tijd dat diegene die de beginnende leerkracht evalueert of feedback geeft dat op 
een correcte, gefundeerde en positieve manier doet?’
‘Tot voor enkele jaren werd ik een aantal lesuren vrijgesteld om me aan het 
mentorschap te wijden. Met vallen en opstaan vond ik uiteindelijk mijn weg en 
begreep ik dat het er vooral om gaat de stagiair en de beginnende leerkracht 
te helpen en hem of haar niet alleen te wijzen op wat beter kan, maar vooral te 
accentueren wat al prima loopt!’

EEN pOSiTiEf GESpREK
Het ene feedbackgesprek is het andere niet. Hier zijn alvast een aantal vragen die je als 
leidraad kunt gebruiken voor wat een positief feedbackgesprek inhoudt.

Staat de communicatie centraal?

Wordt er niet zomaar geoordeeld?

Is wat er wordt aangebracht gefundeerd?

Kom je aan de weet hoe iets anders of beter kan?

Krijg je de kans om je mening te geven?

Komt de boodschap positief over?

Heb je de indruk dat wie jou feedback geeft, kiest voor een correcte boodschap?

Gaat hij of zij tijdens het gesprek na of je akkoord gaat met wat wordt aangebracht?

Is de boodschap correct, positief en gemotiveerd?

Heb je tijdens het gesprek het gevoel dat je als beginnende leerkracht ondersteund 
wordt, dat je er ‘rijker’ van wordt?

Heeft hij of zij oor naar jouw argumenten, ook al staan die haaks op wat er wordt mee-
gegeven?

Heb je tijdens het gesprek het gevoel dat je wordt gestimuleerd, dat je wordt bevestigd?

Als je reageert, heb je dan de indruk dat er wordt geluisterd?

Krijg je de gelegenheid om (zonder te worden onderbroken) te argumenteren? 

Is er interesse?
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Doet hij of zij iets anders als jij aan het woord bent?

Kijkt hij of zij jou aan?

Is er oogcontact?

Wordt er met positieve lichaamstaal (een hoofdknik, een glimlach, een ‘mmm’ of een ‘ah 
ja?’) gereageerd op wat je zegt?

Worden er tijdens het gesprek vragen gesteld die jou uitnodigen om je verhaal te doen?

Wordt er gekozen voor open vragen (vragen waarop je niet louter met ‘ja’ of ‘neen’ kunt 
antwoorden)?

Wordt er regelmatig kort en correct samengevat?

Krijg je de kans om naar verduidelijking te vragen (‘Begrijp ik het goed dat je me mee-
geeft dat…’, ‘Begrijp ik het goed dat je…’)?

Stel je vast dat er – bijvoorbeeld als je iets weerlegt – er naar feiten worden gevraagd in 
plaats van naar beweringen?

Blijft hij of zij kalm en beheerst als je het met iets niet eens bent?

Heb je de indruk dat er met jouw mening rekening wordt gehouden?

Is er respect voor je gevoelens?

Kun je op de meeste van deze vragen positief antwoorden, dan heb je een positief feed-
backgesprek achter de rug.

HOUDiNG
Afhankelijk van jouw eigenheid geef je tijdens het gesprek heel wat prijs over jezelf. Zeg 
je weinig of niets? Bewaar je afstand? Kijk je je gesprekspartner niet aan? Of… stel je 
je betrokken op? Slaag je erin om aan te tonen dat je uit het feedbackgesprek zo veel 
mogelijk positieve impulsen wilt halen?

pOSiTiEVE EN NEGATiEVE bOODSCHAppEN
Houd je er rekening mee dat de persoon die jou feedback geeft een positieve kijk op een 
negatieve manier kan brengen? Een voorbeeld. ‘Je doet het niet slecht…’ Plaats derge-
lijke boodschappen in een positief daglicht: ‘Je doet het goed…’ Laat je niet uit je lood 
slaan door een minder positief geformuleerde uitspraak.

Het is spijtig als de persoon die jouw prestaties op een rij zet, het hele gesprek kiest voor 
negatief geformuleerde bewoordingen die uiteindelijk positief bedoeld zijn. Hij of zij 
staat er jammer genoeg niet bij stil dat het ook anders kan.
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iK-bOODSCHAp
Een hulpmiddel om na te gaan of de persoon die jou evalueert, kiest voor een positief 
geformuleerde beoordeling: maakt hij of zij gebruik van de ik-boodschap? Ga het maar 
na: de jij-boodschap (bijvoorbeeld ‘Je reageert niet zo goed op negatief gedrag van leer-
lingen.’ Of ‘Je bent voortdurend zelf aan het woord. Zo zorg je voor allesbehalve leuke 
lessen.’) bezorgt je een onaangenaam gevoel. De ik-boodschap daarentegen geeft je 
een beter gevoel (bijvoorbeeld ‘Zie ik het goed dat sommige leerlingen nog moeten 
wennen aan jouw stijl van lesgeven? Ik merk dat sommigen wellicht nog meer nood 
hebben aan structuur.’ Of ‘Ik vermoed dat de les nog vlotter kan verlopen, mocht je af 
en toe ook de leerlingen aan het woord laten en samen de les opbouwen door gerichte 
vragen te stellen.’).

Er wordt precies hetzelfde gezegd, maar de ik-boodschap doet je nadenken. Je voelt je 
niet aangevallen.

Eens je door hebt dat je al dan niet wordt bijgestuurd met ik-boodschappen, zul je jouw 
beoordeling beter kunnen plaatsen.

Wees alert. Heb je tijdens het gesprek geen goed gevoel, ga dan na hoe dat komt. Ligt 
het aan de formulering? Buig desnoods de negatieve beoordeling zelf om in een posi-
tieve formulering.

Verloopt het gesprek in een negatieve sfeer? Krijgen alleen de minpunten aandacht? 
Niets belet je om te vragen naar de pluspunten. Je vraag kan een aansporing zijn om het 
gesprek vooralsnog in een positieve sfeer om te buigen. Het kan dat jouw opmerking de 
persoon die jou feedback geeft doet nadenken, en dat die meteen of een volgende keer 
kiest voor een andere aanpak. Hoe gek het ook klinkt, maar door jouw reactie stuur je op 
een constructieve manier bij. Schitterend.

Heb je de indruk dat wat er wordt gezegd niet gefundeerd is? Alweer belet niets jou om 
dieper te peilen (’Is het mogelijk om enkele voorbeelden te geven van wat je precies 
bedoelt?’).

Ook de gelegenheid die je krijgt om te reageren op de eventuele bijsturingen draagt bij 
tot een positief gesprek.

Louter negatieve feedback kan je als beginnende leerkracht een uppercut van jewelste 
geven. Wat je daaraan kunt doen? Focus je op het positieve dat je beslist al verwezen-
lijkte en ga na hoe het beter kan. Vraag naar concrete tips.

Onthoud niet alleen de punten waaraan nog kan gewerkt worden. Geef eerst en vooral 
jezelf een schouderklop voor de positieve elementen die worden opgesomd.
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Om TE ONTHOUDEN
Niet iedereen die feedback geeft, kent het klappen van de zweep.

Het zit goed als er niet te lang wordt gewacht om feedback te geven. Stel dat er de eerste 
weken commotie is over jouw aanpak tijdens de lessen, dan lijkt het interessant dat men 
jou daar zo vroeg als mogelijk over aanspreekt.

Het is belangrijk dat de opmerkingen met voorbeelden worden gestaafd.

Krijg je de kans om jouw keuzes of je kijk op de zaken te motiveren, dan is dat prima.

Heb je het gevoel dat het bijsturen vooral bedoeld is om jou te helpen?

Vraag je af of de persoon die jou feedback geeft ervan uitgaat dat je zelf moet aanvoelen 
wat er in het begin van je carrière beter kan. 

Het gesprek zit goed als je eveneens aan de weet komt wat wél al heel goed loopt.

Ga na of je wordt aangemoedigd om na te denken over hoe het eventueel anders kan.

Focus tijdens het gesprek op de manier van vragen stellen. Worden er open vragen 
gesteld, dus vragen waarop je niet louter met ‘ja’ of ‘neen’ kunt antwoorden? Nodigen de 
vragen je uit om een constructief gesprek aan te gaan?

9. Hoe ga je om met jouw emoties?

Het blijft delicaat: in hoeverre laat je tegenover collega’s en leerlingen je emoties zien? 
Ben je van mening dat je emoties alleen thuis, in privékring prijsgeeft? Vraag is of je 
ertoe in staat bent om jouw emoties een tijd on hold te zetten. Sta je ook al eens stil bij 
de eventuele gevolgen hiervan?

Ervaar ook jij dat je met positieve emoties (dankbaarheid, geluk, vreugde, blijdschap, 
trots…) gemakkelijker overweg kunt dan met negatieve (boosheid, verdriet, angst, 
schaamte, schuldgevoel, afgunst…)?

GETUiGENiSSEN
‘Ik vind het aartsmoeilijk om met gevoelens om te gaan – zowel die van mij als 
die van collega’s. Bovendien vrees ik dat niet iedereen opgezet is met mijn mede-
leven mocht iets privé niet naar wens lopen. Alleen als een collega me duidelijke 
signalen geeft dat hij of zij het over gevoelens wil hebben, stap ik een eindje mee.’
‘Als directeur is het niet gemakkelijk om met emoties van leerkrachten om te 
gaan. Het duurde trouwens een hele tijd eer ik begreep dat niet iedereen erin 
slaagt om, eens hij of zij voor de klas staat, de knop meteen om te draaien.’
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Hoe word je een gepassioneerde leerkracht? Waar kun je tijdens je 
eerste lesdagen best alert voor zijn? Hoe pak je leerproblemen bij 
leerlingen aan? Hoe kun je van je ervaren collega’s iets opsteken? 
Waar let je op tijdens het oudercontact? Hoe ga je om met kritiek  
van ouders?

Als leerkracht in opleiding, stagiair of beginnende leerkracht komt 
er enorm veel op je af. Geen wonder dat je dan met heel wat vragen 
zit, over jezelf als leerkracht, over je omgang met de leerlingen, 
de collega’s en de directie en over de school waar je terechtkomt. 
Met dit boek zit je alvast goed! Je krijgt een antwoord op de meest 
gestelde vragen van leerkrachten die voor het eerst voor de klas 
staan, of die nog maar kort lesgeven.

De antwoorden op die vragen zijn gebaseerd op vele getuigenissen 
van kleuteronderwijzers, leerkrachten in lager en secundair onder-
wijs, directies en ouders. Vragen van startende leerkrachten zit boorde-
vol praktische tips om problemen een stapje voor te zijn.
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