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Begeleiding en Professionalisering van de invalkrachten 
Hoe bewaakt u de kwaliteit van de invalkrachten en zorgt u dat zij niet tussen wal en schip vallen als 

het om hun eigen professionalisering gaat? Wat zou u  voor  professionalisering en begeleiding aan  

invalleerkrachten willen en kunnen bieden?  Maakt u hierbij een onderscheid tussen vaste 

invalleerkrachten en flex-ers, pas afgestudeerde leerkrachten of ervaren leerkrachten?  

De sociale partners verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO  hebben een ondersteuningsimpuls 

ontwikkeld opdat de invalkracht zich snel thuis voelt en kan blijven werken aan zijn eigen 

professionalisering:  

1. Een Warm Welkom voor de invaller 
 Een checklist  die de invalkracht snel wegwijs maakt in de school 

 

Het schoolbestuur kan deze checklist zelf aanpassen en aanvullen. De Invaller weet voorafgaand aan 

zijn/haar invalklus wie, wat, waar is.  

 Een e-card om de checklist bij andere bestuurders/schoolleiders onder de aandacht te 

brengen 

 

2. Een buddy voor de invaller 
Een e-card waarmee de invalkracht op zoek kan gaan naar extra begeleiding (een ‘buddy’) 

De invaller gaat zelf aan de slag met  zijn eigen 

professionalisering door op zoek te gaan naar een eigen 

buddy.   

De school kan eigen medewerkers oproepen om een buddy 

te worden van een invaller die voor de school of het 

schoolbestuur werkt. 

 

http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/activiteiten/invalkrachten/voor-schoolleiders-schoolbestuurders/
http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/invalkrachten/ecard/
http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/invalkrachten/ecard/
http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/invalkrachten/ecard.html
http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/invalkrachten/ecard.html
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3. Tips voor de professionalisering van invalleerkrachten. 

Mindset 

1. Zie en behandel alle invallers,  zowel vaste poolers als ook de losse poolers, als vast 

personeel. Het zijn immers de  medewerkers van nu en mogelijk ook van de toekomst en ben 

bereid hierin te investeren.  

2. Spreek de invallers aan op ‘you’ve got talent’ en zorg dat ze dat talent ook positief blijven 

ontwikkelen en zelf de regie nemen. 

Begeleiding en kwaliteitsbewaking invallers 

3. Organiseer begeleiding (meester gezel) en biedt een vast aanspreekpunt. Zorg dat de invaller 

een ‘buddy’ (mentor)zoekt die hem  kan helpen bij de professionalisering. (collegiale 

consultatie en e-coaching). 

4. Zet observatie-instrumenten in, evalueer de invallessen  en gebruik de gesprekkencyclus 

voor bepalen ontwikkelbehoefte. 

5. Maak een vervangersmap aan. Gebruik hiervoor de checklist ‘warm welkom’. 

Werving en selectie 

6. Zorg dat elke invaller voldoet aan een minimaal vast profiel . 

7. Bied de  invaller een ontwikkelassessment aan en maak een persoonlijk ontwikkelingsplan . 

Opleiden en scholing 

8. Bied de invallers de mogelijkheid om deel te nemen aan de scholing die door de scholen al 

zelf aangeboden wordt bij het eigen stambestuur of bied de opleidingen centraal aan. 

9. Wijs de invallers op de mogelijkheid om de lerarenbeurs aan te vragen. 

Begroting 

10. Binnen de lumpsum ontvangt de school een vaste component voor scholing. Verdeel deze 

over al het personeel, dus ook over de invallers.  

11. Neem in de begroting van de invalpool een standaard bedrag op voor professionalisering en 

begeleiding van de invalleerkracht. 

Netwerken voor invallers 

12. Stimuleer en ondersteun netwerken van invallers waardoor ze van elkaar kunnen leren. 

Creëer een ‘thuisfront’ in de regio, waardoor de invallers in de regio elkaar kunnen vinden en 

ergens bij horen. Denk aan facebook groep, linkedingroep, gezamenlijk invallersportaal. 

13. Organiseer intervisiebijeenkomsten voor invallers of organiseer 2-4  x per jaar  

netwerkbijeenkomsten, kennisavonden, studiedagen  of een kenniscafé  waarin u informatie 

uitwisselt en het programma door de invallers laat bepalen. 

Communicatie 

14. Leg de rol van de leidinggevenden c.q. directeuren, loonlijstbestuur  en coördinator van het 

RTC c.q. invalpool  bij invallers helder vast. Goed werkgeverschap. 

15. Focus bij de invallers op zowel rechten als plichten. 


