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EEN MATCH VOOR GOEDE BEGELEIDING

Bevorderende en belemmerende factoren bij de matching van zij-instromers en werkplekbegeleiders van STWT

RELEVANTIE EN DOEL

Waarom nu? 

▪ Crisis lerarentekort (Algemene Vereniging Schoolleiders, 2021; CAOP, augustus, 2021)

▪ Actieplan: verhogen van zij-instroom (SamenSlimmerPO.nl, 2020)

▪ Geen landelijke richtlijnen over begeleiding (Onderwijsloket, z.d.)

▪ Bontekoe (2019): zij-instromers over het algemeen tevreden met begeleiding bij STWT, maar in 

enkele gevallen schoot begeleiding tekort of was er sprake van slechte samenwerking tussen zij-

instromer en werkplekbegeleider.

Praktische relevantie

▪ Goede match tussen mentor en mentee voorspelt betere mentoringrelatie (Wang & Fulton, 2012), 

meer contact en tevredenheid met mentor (Bell & Treleaven, 2010), meer professionele en 

psychosociale steun (Becknell, 2019; Menges, 2016) én effectievere wederzijdse communicatie 

(Nurtug, 2016; Schecter, 2014).

▪ Gebrek aan aandacht voor goede match is één van de meest prominente redenen voor falen 

inductieprogramma’s voor beginnende leerkrachten (Pavao, 2018).

Wetenschappelijke relevantie

▪ Tot op heden onvoldoende kennis beschikbaar over matching zij-instromers en 

werkplekbegeleiders.

▪ Mentor-mentee theorie verbreden met kennis over doelgroep zij-instromers.

Onderzoeksvraag

▪ In hoeverre zijn voor eerder onderzochte doelgroepen gevonden bevorderende- en 

belemmerende factoren bruikbaar voor matching van zij-instromers van STWT en hun 

werkplekbegeleiders?

Wat levert het onderzoek op voor STWT?

▪ Advies voor verbetering matching en begeleiding

METHODE

Participanten

▪ 20 begeleiders (werkplekbegeleider, coach, opleider in school),19 zij-instromers werkzaam bij STWT

Instrumenten

▪ Zij-instromer Vragenlijst (ZiV), Werkplekbegeleider Vragenlijst (WpbV)

▪ 5-punt Likertschaal, open vragen:

▪ Matchingsproces

▪ Verwachtingen over begeleiding/samenwerking

▪ Wederzijdse communicatie

▪ Veiligheid in de mentoringrelatie

▪ Tevredenheid frequentie begeleiding

▪ Begeleidingskwaliteit

▪ Interne consistentie ontworpen schalen na verwijdering items met lage item-restcorrelatie 

Cronbach’s alfa acceptabel ≥ .70. (zie Figuur 1)

▪ NEO-FFI-3 persoonlijkheidsvragenlijst: schalen openheiden en consciëntieusheid (Hoekstra & De 

Fruyt, 2014; McCrae et al., 2005). Cronbach’s alfa voor huidige steekproef  ≥ .70. 

Procedure

▪ Zij-instromer en begeleiders anonieme code 

▪ Digitale vragenlijsten via Qualtrics Surveyprogramma

▪ Antwoorden van zij-instromers en begeleiders gekoppeld

Analyse

▪ Schaalgemiddelde voor ontworpen schalen en somscores voor NEO-FFI-3 schalen

▪ Absolute verschilscores buit somscores openheid, consciëntieusheid en score leeftijd

▪ Frequenties antwoorden op overlappende items matchingschaal weergegeven

▪ Gebruikte statistische toetsen: eenzijdige (1-tailed) Pearson’s r-correlatietoets en Mann-Whitney U 

test voor onafhankelijke steekproeven met 95%-betrouwbaarheidsinterval en α=0.05 

significantieniveau 

▪ Significant correlerende variabelen geplot voor controle lineaire samenhang

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

Vraag beantwoord:

▪ Matchingsproces waarbij beide partijen betrokken zijn en zeggenschap hebben is 

bevestigd als bevorderende factor

▪ Groot verschil in consciëntieusheid is bevestigd als belemmerende/risicofactor 

voor tevredenheid met frequentie van begeleiding

▪ Steekproef te klein en weinig representatief voor subgroepen (gender, eerdere 

onderwijs- en werkervaringen, NL als tweede taal, enz.), H0: geen verschil tussen 

match en geen match is niet verworpen en verschil dus niet bevestigd

Verdere bevindingen:

▪ Communicatie blijkt belangrijke voorspeller van veiligheid zij-instromer in 

mentoringrelatie, van ervaren kwaliteit van begeleiding en van tevredenheid met 

frequentie begeleiding

▪ Grote verschillen in vorm en frequentie van begeleiding (mogelijk als gevolg van 

tekort aan werkplekbegeleiders)

Tekortkomingen:

▪ Kleine steekproef, resultaten niet betrouwbaar

▪ Niet gecontroleerd voor variabele begeleiding door werkplekbegeleider of door 

coach, lage betrouwbaarheid en validiteit

Aanbevelingen:

▪ Praktisch: 

▪ Betrekken van partijen bij matching, meer zeggenschap zij-instromers, goede 

communicatie over behoeftes en voorkeuren

▪ Meer aandacht voor faciliteren en ‘handhaven’ van frequente begeleiding, 

preventieve maatregelen om goede wederzijdse communicatie te 

waarborgen

▪ Wetenschappelijk:

▪ Rol leeftijdsverschil en verschil in openheid en consciëntieusheid nader 

onderzoeken met grotere, meer representatieve steekroef

▪ Kwalitatief onderzoek naar behoeftes en voorkeuren zij-instromers bij andere 

schoolbesturen m.b.t. matchingsproces

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

Kwaliteit matching en mentoring(relatie)

• Lagere gemiddelden voor matchingsproces (ZiV: M=2.95, SD=.82; WpbV: 

M=3.20, SD=.78) en tevredenheid frequentie begeleiding (ZiV: M=3.01, SD=1.02; 

WpbV: M=3.28,SD=.69)

• Spreiding frequentie waarderingen op tevredenheid frequentieschaal (ZiV) sterk 

gespreid (SD=1.02)

Bevorderende en belemmerende factoren

▪ Medium (r >.30) tot sterke (r >.50), significante samenhang tussen tevredenheid 

matchingsproces (ZiV) en uitkomstmaten:

▪ Wederzijdse communicatie r=.53, p=.01

▪ Veiligheid in de mentoringrelatie r=.49, p=.02

▪ Tevredenheid frequentie begeleiding r=.51, p=.02

▪ Kwaliteit van de begeleiding r=.56, p=.02

▪ Verschil in mate van consciëntieusheid negatieve voorspeller tevredenheid 

frequentie begeleiding (ZiV: r=.-44, p=.05; WpbV: r=.-45, p=.04)

▪ Mann-Whitney U test voor verschil match-geen match niet significant

Samenhang uitkomstmaten onderling

▪ Zeer hoge significante samenhang tussen wederzijdse communicatie (ZiV) en 

veiligheid (r=.89, p<.001) en begeleidingskwaliteit (r=.88, p<.001)

▪ Medium en sterke significante samenhang tussen wederzijdse communicatie 

(WpbV) en respectievelijk veiligheid (r=.42, p=.05) en tevredenheid frequentie 

(r=.53, p=.02) van de ZiV en tevredenheid frequentie (r=.51, p=.02) van de WpbV
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