
Medewerkers 
vinden en binden 
in een krappe 
arbeidsmarkt

Lees hoe andere 
organisaties aantrekkelijk 
werkgeverschap 
in de praktijk brengen

Loyaal

 03Periodiek van Loyalis voor werkgevers 
van overheid, zorg, onderwijs en bouw
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Krapte op de arbeids-
markt, hoge werkdruk, 
het voortgezet onderwijs 
staat voor grote uitda-
gingen. Organisaties 
reageren met creativiteit 
en daadkracht.

Eerst was geld het grote 
probleem. Nu het vinden 
en binden van goede 
medewerkers. 
Vier hr-specialisten over 
de nieuwe realiteit in het 
voortgezet onderwijs.

Waar: een fusie kan je 
organisatie aantrekkelijker 
maken voor werknemers. 
Ook waar: een organisatie 
kan ook té groot zijn. 
Waar ligt de balans?

Ooit inspireerde die 
goede geschiedenis-
leraar Stuart om zelf 
docent te worden. Nu 
merkt hij als starter hoe 
mooi en ook veeleisend 
het vak is.

Zijinstromers haken vaak 
vroegtijdig af. 
Door ze te koppelen aan 
een ervaren docentcoach 
wil GSG Guido hun een 
warme start bieden.

Een aantrekkelijke werk-
gever helpt de vitaliteit, 
het werkvermogen 
en de employability 
van werknemers te 
verbeteren. 
Loyalis helpt hierbij.
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Dialoog

“Als je uit een
vertrouwde
omgeving komt
heb je tijd nodig
om te wennen,
om weer te groeien”

Marjan de Groot, docentcoach

“Ik dacht dat het 
een kwestie van
dagen of weken

was om te wennen 
als zijinstromer”

Irene Terpstra, zijinstromer
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Dialoog

Marjan: ‘Dat had ik ook mezelf voorgenomen toen ik twee jaar eerder de overstap 

maakte vanuit het basisonderwijs. Als je uit een vertrouwde werkomgeving 

komt, in mijn geval als juf Marjan, dan ben je op een nieuwe school even hele-

maal niks en kun je binnen de kortste keren spijt hebben van de overstap. Je 

moet jezelf de tijd geven om weer te groeien.’

Irene: ‘Bij mij is ook de balans tussen werk en privé — ik ben moeder van vijf kinde-

ren — aan bod gekomen. Daarnaast geeft een docentcoach ook heel praktische 

tips. In mijn enthousiasme liep ik veel door de klas en Marjan adviseerde mij: 

“Ga ook maar eens achter je bureau zitten. Dat geeft rust.”’

Marjan: ‘Toen Guido een vacature had voor docentcoach, heeft de directeur mij 

gepolst. Ik voelde wel dat deze functie bij mij zou passen, dus solliciteerde ik, 

maar ik wilde echt opgeleid worden en dat is ook gebeurd. We zijn met twee 

docentcoaches op het vmbo en kijken vooral naar de kwaliteiten die docenten 

hebben. Als je een zwakker moment hebt in de klas, hoe kun je jouw sterke 

kanten dan aanboren om grip te krijgen op de lessen, is ons uitgangspunt. Irene 

is afkomstig uit de jeugdzorg en zelf moeder en daardoor pedagogisch sterk. 

Welke kwaliteiten kan zij aanboren om ook op andere vlakken te groeien? Daar 

speel je als docentcoach op in.’

Irene: ‘Na een tijdje vroeg ik me af of ik de zorg niet te veel miste en of het onder-

wijs wel voldoende bij me paste. Het traject met een docentcoach heeft er zeker 

aan bijgedragen dat ik nog altijd in het onderwijs zit. Daarnaast kan ik mijn vaar-

digheden nu ook als counselor inzetten. Dat is vergelijkbaar met maatschap-

pelijk werk: leerlingen kunnen een aantal vertrouwelijke gesprekken met mij 

voeren als ze gepest worden, zich depressief voelen of om een andere reden in 

een lastige situatie zitten.’

Als oplossing voor de oplopende lerarentekorten kiest een groeiend aantal scho-

len in het voortgezet onderwijs voor zijinstroom als oplossing. Maar als zijinstro-

mer zelfstandig lesgeven, het kan een harde leerschool zijn. Bij de Gereformeerde 

Scholengemeenschap Guido in Amersfoort willen ze nieuwe docenten een zachte 

landing geven. Zo stapte Irene Terpstra (42) ruim drie jaar terug als zijinstromer 

vanuit de jeugdzorg over naar het onderwijs. In die tijd is Marjan de Groot (49) 

begonnen in de functie van docentcoach en heeft ze Irene als starter de eerste 

jaren begeleid. Ze blikken samen terug.

Marjan: ‘Voor nieuwe docenten hebben we bij Guido een teamleider die jouw 

lessen beoordeeld, een buddy bij wie je terechtkan voor praktische zaken en 

een docentcoach met wie je vraagstukken waar je tegen aanloopt vertrouwelijk 

kunt bespreken. Dat kan onder andere gaan over jouw thuissituatie, hoe het in 

de lessen gaat of hoe je functioneert binnen het team.’ 

Irene: ‘Ik zie mezelf nog voor het eerst binnenkomen bij Guido. Het voelde meteen 

als een warm bad met fijne collega’s in het team en veel onderwijservaring. Ik 

kwam uit de zorg: jongeren en jongvolwassenen met een handicap begeleiden 

bij zelfstandig wonen. Nadat ik gastlessen had gegeven, waagde ik de overstap 

naar het onderwijs. Hoe fijn is het dan als een docentcoach voor je klaarstaat 

bij wie je met al je vragen en onzekerheden terechtkan, zonder dat je daarop 

beoordeeld wordt.’

Marjan: ‘De vertrouwelijkheid van de gesprekken is heel belangrijk. En gelijkwaar-

digheid; we zijn collega-docenten en staan naast elkaar. Als je bij ons bent 

aangenomen, dan hebben wij vertrouwen dat je kunt lesgeven. De docentcoach 

helpt je om goed te landen binnen de school en jezelf verder te ontwikkelen.’

Irene: ‘Een van de dingen die ik echt van jou heb geleerd is: neem de tijd om je 

draai te vinden. Ik dacht zelf aan dagen of weken om te wennen, maar jij zei dat 

het best een jaar mocht duren.’
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Dialoog

Irene Terpstra

Marjan de Groot

     “Voor de klas is het 
               uiteindelijk 24 tegen 1. 
          Ik voelde me 
                   gesteund door alle
     begeleiding die ik kreeg”

  “Voor onzekerheid 
             is weinig ruimte in 
een klas. Leerlingen 
     voelen dat aan. 
Ze kunnen – terecht – 
       kritisch zijn”
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Gebeurde er iets in jouw houding als docent, in jouw energie, had jouw op-

merking invloed op het groepsproces? We vragen dus van onze docenten ook 

de bereidheid om zich te verbeteren. Het is een traject van één tot drie jaar en 

geldt voor iedere docent die bij onze scholengemeenschap start. Dus zelfs als je 

al jarenlang ervaring hebt in het onderwijs.’

Irene: ‘Voor de klas is er het risico dat je kan worden uitgespeeld. Het is dan 24 

tegen 1. Binnen het team kun je spiegelen en je verder ontwikkelen. Ik voelde 

me opgetild door de begeleiding vanuit de docentcoach en vanuit ons team.’

Marjan: ‘Voor onzekerheid is weinig ruimte in een klas. Leerlingen voelen dat 

haarfijn aan en maken daar misbruik van, vaak omdat ze zelf ook onzeker zijn. 

Ze kunnen — terecht — ook kritisch zijn. Toen we als docenten een leuke nieu-

we werkvorm hadden geleerd — leerlingen via een pot met ijslollystokjes met 

daarop ieders naam de beurt geven — dan is de reactie: “Zijn jullie op cursus 

geweest, of zo?”’

Irene: ‘Ik kreeg ook een keer een felle reactie van een collega op hoe ik een speci-

fieke les gaf. Mij heeft het heel erg geholpen dat ik toen even met Marjan kon 

sparren.’

Marjan: ‘Je kent als starter natuurlijk je pappenheimers nog niet. Ik kan dan uitleg-

gen dat zo’n reactie ook past bij een persoon en bij de openheid die we in ons 

team nastreven.’

Irene: ‘Het is dus absoluut niet bedoeld om te roddelen, maar juist om je collega’s 

beter te begrijpen door open te zijn over hoe je een voorval hebt ervaren. Het 

is gewoon stoom afblazen.’

Marjan: ‘Zoals leerlingen een mentor hebben, zo heeft de docent de docentcoach. 

Ik leg het ook in de klas uit als ik de les van een van de docenten bijwoon: de 

docent let op de klas en ik let op de docent, zodat we met elkaar steeds beter 

les kunnen geven. Als dit goed werkt, dan leidt dat ook tot meer werkplezier 

en volgens mijn overtuiging dat docenten langer verbonden blijven aan jouw 

school. Tijdens sollicitatieprocedures geven we ook aan dat een begeleidings-

traject er voor iedere docent bij hoort en dat kan ook de reden zijn dat zijinstro-

mers de sprong gaan maken.’ 

Dialoog

Marjan: ‘Ik ben zelf ook een zijinstromer, vanuit het basisonderwijs. De overstap was 

een sprong in het diepe. Op een basisschool zitten veel leergierige kinderen. Je 

ziet je leerlingen de hele dag door en bouwt snel een band op. De leerlingen 

van het vmbo zie je steeds een uur of een dubbel lesuur en hebben te maken 

met groepsdruk. Ze maken het je — op z’n zachtst gezegd — niet altijd gemak-

kelijk. Ga er maar aan staan. Ondanks alle begeleiding, opleiding en ervaring: 

in het lokaal moet je het als docent echt allemaal zelf doen. Je vervult daarbij 

allerlei rollen: de gastheer die de les opent, de presentator, de pedagoog, de 

coach, de didacticus en de afsluiter. Je blikt met de klas terug op de les en stelt 

vast in hoeverre de leerdoelen zijn behaald.’

Irene: ‘Voor mijn gevoel stond ik meteen best zelfverzekerd voor de klas met mijn 

enthousiasme en goede leerresultaten. Hoe paradoxaal dat ook klinkt, juist daar 

zat mijn onzekerheid. Het voelt goed, maar ís het ook goed wat ik voor de klas 

doe? De gesprekken die Marjan en ik samen hebben gehad, zijn heel waardevol 

geweest om geloof in mezelf te krijgen als docent. Ze heeft mij het inzicht gege-

ven dat ik niet voor een klas sta, maar voor allemaal individuen en dat ik me ook 

kwetsbaar op mag stellen.’

Marjan: ‘We gebruiken als docentcoaches video-interactiebegeleiding en daar 

heb ik ook een cursus voor gevolgd. Door opnames te maken tijdens de lessen 

kunnen we heel gedetailleerd analyseren wat er in een klas gebeurt. Hoe komt 

het dat de leerlingen opletten en dat tien seconden later de sfeer is omgeslagen? 

  “Zoals leerlingen een 
       mentor hebben, zo heeft   
de docent de docentcoach.   
            Als het werkt, leidt het 
     tot meer werkplezier”

Marjan de Groot
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Zeker in deze krappe arbeidsmarkt is aantrekkelijk werkgeverschap een thema dat 

de volle aandacht verdient. Loyalis helpt u daarbij, door samen met u te zorgen 

voor aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en door een bijdrage te leve-

ren aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Bespreek 

de mogelijkheden met uw accountmanager, bel onze klantenservice, stuur ons 

een e-mail of bezoek onze website.

045 645 93 20
accountmanagement@loyalis.nl

loyalis.nl

mailto:accountmanagement%40loyalis.nl%20?subject=
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