
 

Voorbeelddraaiboek ondersteuning door sectiebegeleider 
 
 
Toelichting draaiboek 
Dit draaiboek is een voorbeeld van hoe ondersteuning door de sectiebegeleider vorm zou kunnen krijgen. Er is voor gekozen om 
een aantal activiteiten meerdere malen te laten plaatsvinden gedurende het driejarige begeleidingstraject. Voorbeeld hiervan is het 
gezamenlijk ontwerpen van les- en/of toetsmateriaal of een lesobservatie. Het is aangetoond dat de startende leraar hier ook in het 
tweede of derde jaar van de begeleiding nog veel van kan leren. Ook de overlegmomenten zijn van groot belang. Startende leraren 
vinden het soms moeilijk om hulp te vragen, door deze overlegmomenten in te plannen wordt hier echt even tijd voor gemaakt en is 
de sectiebegeleider wat toegankelijker.  
 

Jaar Maand Activiteit Doel/ beschrijving  

1  
Augustus (voor aanvang van 
het schooljaar)  

 
Toewijzen sectiebegeleider 

 
De starter wordt gekoppeld 
aan een ervaren begeleider uit 
hetzelfde vakgebied. 
 
 

   
Verzamelen van lesmateriaal 

 
De begeleider reikt het 
benodigde materiaal uit om 
aan de lessen te beginnen: 
methoden, benodigd 
lesmateriaal en toetsmateriaal. 
 

 
1 

 
September 

 
Gezamenlijk een planning 
maken  

 
De startende leraar heeft 
overzicht welke lesstof 
wanneer aan bod moet komen. 



 

Jaar Maand Activiteit Doel/ beschrijving  

   
Gezamenlijk les voorbereiden  

 
Er wordt een les ingepland 
m.b.v. een lesplanformulier, er 
worden activiteiten 
geselecteerd en er worden 
keuzes gemaakt over het 
inzetten van digitale 
hulpmiddelen.  

1 Oktober Lesobservatie bij 
sectiebegeleider 

De starter heeft een 
observatiedoel (bijv. orde 
houden of didactiek). Noteert 
tijdens de observatie wat hem/ 
haar opvalt.  
 

  Gezamenlijk toets nakijken De startende docent en de 
ervaren collega van dezelfde 
sectie kijken een toets van een 
leerling na. De geconstateerde 
verschillen worden besproken.  
 

 
1 

 
November 

 
Gezamenlijk lesmateriaal en/ 
of toets ontwerpen 

 
De startende leraar leert hoe 
hij/zij lesmateriaal en/of 
toetsen ontwikkelt. 
 

 
1 

 
Januari 

 
Gezamenlijk les voorbereiden 

 
Er wordt een les ingepland 
m.b.v. een lesplanformulier, er 



 

Jaar Maand Activiteit Doel/ beschrijving  

worden activiteiten 
geselecteerd en er worden 
keuzes gemaakt over het 
inzetten van digitale 
hulpmiddelen. 
 

 
1 

 
Februari 

 
Overlegmoment 
sectiebegeleider en starter 
(evt. met andere collega’s) 

 
Evaluatie van de afgelopen 
periode, eventuele problemen 
worden besproken. 
 

 
1 

 
Maart  

 
Lesobservatie bij 
sectiebegeleider 

 
De starter heeft een 
observatiedoel (bijvoorbeeld 
orde houden of didactiek). 
Noteert tijdens de observatie 
wat hem/ haar opvalt. 
 

 
1 

 
April 

 
Gezamenlijk lesmateriaal en/of 
toets ontwerpen 

 
De startende leraar leert hoe 
hij/ zij lesmateriaal en/of 
toetsen ontwikkelt.  
 

 
1 

 
Mei 

 
Overlegmoment tussen 
sectiebegeleider en starter 
(evt. andere collega’s) 

 
Evaluatie van de afgelopen 
periode, eventuele problemen 
worden besproken. 
 



 

Jaar Maand Activiteit Doel/ beschrijving  

 
1 
 

 
Juni 

 
Gezamenlijk les voorbereiden 

 
Er wordt een les ingepland 
m.b.v. een lesplanformulier, er 
worden activiteiten 
geselecteerd en er worden 
keuzes gemaakt over het 
inzetten van digitale 
hulpmiddelen. 
 

 
2  

 
September 

 
Overlegmoment en 
gezamenlijke planning maken 

 
 

 
2 

 
December 

 
Gezamenlijk lesmateriaal en/ 
of toets ontwerpen 

De startende leraar leer hoe 
hij/ zij lesmateriaal en/ of 
toetsen ontwikkelt.  
 

 
2 

 
Februari 

 
Lesobservatie bij 
sectiebegeleider 

 
De starter heeft een 
observatiedoel (bijvoorbeeld 
orde houden of didactiek). 
Noteert tijdens de observatie 
wat hem/ haar opvalt.  
 

 
2  

 
April 

 
Gezamenlijk les voorbereiden 

 
Er wordt een les ingepland 
m.b.v. een lesplanformulier, er 
worden activiteiten 
geselecteerd en er worden 



 

Jaar Maand Activiteit Doel/ beschrijving  

keuzes gemaakt over het 
inzetten van digitale 
hulpmiddelen.  
 

 
2 
 

 
Mei 

 
Overlegmoment 

 
Evaluatie van de afgelopen 
periode, eventuele problemen 
worden besproken. 
 

 
3 

 
September 

 
Overlegmoment 

 
Evaluatie van de afgelopen 
periode, eventuele problemen 
worden besproken. 
 

 
3 

 
Februari 

 
Lesobservatie bij 
sectiebegeleider  

 
De starter heeft een 
observatiedoel (bijvoorbeeld 
orde houden of didactiek). 
Noteert tijdens de observatie 
wat hem/ haar opvalt. 
 

 
3 

 
Mei 

 
Overlegmoment 

 
Evaluatie van de afgelopen 
periode, eventuele problemen 
worden besproken 
 

 


