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Eerste hulp  

voor starters 
Twee laatstejaarsstudenten Leerkracht 

Lager Onderwijs van Thomas More Mechelen 

hebben in het kader van hun innovatie-

project een website voor startende 

leerkrachten verder uitgewerkt. Dit project 

werd vorig schooljaar opgestart door drie 

oud-studenten. De informatieve website 

verzamelt verschillende gegevens, als steun 

voor beginnende leerkrachten, zodat zij 

zelfzekerder voor de klas kunnen staan. 

TEKST: JULIE VAN CAMP EN JAN DE KEERSMAEKER 

Het project 

Vorig schooljaar besloten drie laatstejaars-
studenten om de handen in elkaar te slaan en een 
website op te starten, met als doel de startende 
leerkracht te ondersteunen tijdens de beginjaren 
voor de klas. Op het internet is er veel informatie 
te vinden, maar nergens was er een verzamel-
plaats die deze informatie bundelde. Daarom 
werd dit project opgestart. 

Dit jaar kozen twee andere studenten er voor om 
met het project verder aan de slag te gaan vanuit 
de noden van andere (startende) collega’s. Zo 
groeit de website verder door, zodat deze nog 
meer ondersteuning kan bieden aan de starters.  
 

Onderzoek                                   
Om de inhoud van de website verder uit te 
bouwen, werd een enquête opgesteld en 
afgenomen. De doelgroepen waren laatstejaars-
studenten Leerkracht Lager Onderwijs, oud-
studenten Leerkracht Lager Onderwijs 2013 – 2014 
en leerkrachten Lager Onderwijs over heel 
Vlaanderen. 

De enquête bevatte vragen omtrent de taken van 
een leerkracht en hun ervaringen in het werkveld. 
Aan de hand van deze resultaten konden de twee 
studenten gerichter werken aan de website. Op 
deze manier hadden vele anderen ook een 
invloed op het eindresultaat. 
 

 

 

Voor meer informatie, ga naar: 

www.eerstehulpvoorstarters.weebly.com 

De website      

De website is nu onderverdeeld in vijf thema’s:  de 
school, de leerlingen, klasadministratie, klas-
inkleding en links naar bruikbare websites. Een 
interessante meerwaarde van de website is de 
checklist met alle vragen die je kan of moet stellen 
bij het begin van je loopbaan. 

                                                                                     
Dankzij het voortgezette initiatief van deze twee 
studenten bestaat er nu een verzamelplaats van 
alle informatie die up-to-date gehouden wordt. 
Hierdoor kan de website een steun bieden voor 
de startende leerkracht, want een zelfzekere leer-
kracht is er twee waard. 

 
 

Elke leerkracht draagt zijn eigen 

steentje bij, want al die steentjes samen 

maken een sterke school. 

Sta open voor de diversiteit in je klas en 

hou er rekening mee. Gelijkheid is 

daarvoor niet iedereen hetzelfde trapje 

geven. 

Klasadministratie is een gemakkelijk 

woord om uit te spreken, maar moeilijk 

uit te voeren. Hou dit goed bij en wees 

niet bang om vragen te stellen. 

Gebruik de creativiteit van je eigen klas 

om aan de muren te kleven. 

Geef niet elke keer voorgekauwde 

lessen, maar verruim je blik en probeer 

uit. Experimenteren is proberen en 

proberen is leren! 

Belangrijke tips 


