
Wat zijn onze uitgangspunten?

Het aanzien van het beroep moet omhoog, onder andere door méér  
salaris en minder werkdruk. Dan lopen er ook vanzelf meer jongeren 
warm voor een baan in het onderwijs.

✓  Er moeten meer doorgroeimogelijkheden komen voor leraren en 
docenten, zodat je je kunt blijven ontwikkelen – je hele loopbaan 
lang. 

✓  Jonge docenten moeten goed worden begeleid. Op veel scholen 
gebeurt dat gelukkig al, maar het lerarentekort dreigt nu roet in 
het eten te gooien. Starters moeten niet te snel volledig voor de 
klas worden gezet, een beperkt takenpakket krijgen en ondanks de 
dagelijkse drukte goed worden begeleid.

✓  Wij zijn tegen verkorte opleidingen waarbij onbevoegden direct les 
mogen gaan geven. Kwaliteit boven kwantiteit.

Zoek op aob.nl naar groene golf

groenegolf@aob.nl

De Groene Golf is de groep van  
en vóór jonge startende docenten. 

Wij willen dat je kunt bloeien  
voor de klas.

Groene 
Golf

PO VO MBO HBO WO



Eerste hulp bij obstakels
Veel startende docenten lopen tegen dezelfde problemen aan. 
Hoe moet ik al deze lessen voorbereiden binnen de tijd die ik 
ervoor krijg? Wat doe ik met een leerling die probleemgedrag 
vertoont? Hoe ga ik om met boze ouders? In trainingen, 
workshops en andere activiteiten helpen wij je om antwoorden 
te vinden op dit soort vragen.

Lerarentekort
Het lerarentekort is gigantisch. Zowel in het basisonderwijs 
als – zeker in bepaalde vakken – in het voortgezet onderwijs 
en het MBO. Klassen worden groter en als stagiaire moet je 
vaak al te snel de volledige verantwoordelijkheid voor een hele 
groep dragen. Wij willen dat jij als startende docent voldoende 
tijd krijgt om je te kunnen ontwikkelen, en dat je beschermd 
wordt tegen de hoge werkdruk die het lerarentekort met zich 
meebrengt. Het snel klaarstomen van zij-instromers vinden wij 
geen goede oplossing voor het lerarentekort. Verkorte studies 
gaan ten koste van de kwaliteit. De enige duurzame oplossing is 
opleiden van goede docenten die ook de kans krijgen om zich 
goed in te werken.

Carrièrepaden
Wil jij tot je 70e voor de klas blijven staan? En kun je 
dat ook? Als Groene Golf informeren wij je over de 
doorgroeimogelijkheden binnen het onderwijs. Wij zetten  
ons ook in voor méér doorgroeimogelijkheden, zoals:  

•  Leraar-innovator: Als leraar-innovator combineer je het 
leraarschap met het aanjagen van onderwijsvernieuwingen. 
Bijvoorbeeld door buiten school nieuwe lesmethodes of 
ICT-toepassingen te ontwikkelen, of trainingen op te zetten 
op het gebied van klassenmanagement of het omgaan met 
werkdruk.

•  Leraar-onderzoeker: Als leraar-onderzoeker doe je onderzoek 
dat in het verlengde ligt van je schoolvak of van onderwijs in 
het algemeen. 

•  Leraar-beleidsmaker: Als leraar-beleidsmaker denk en beslis 
je mee over onderwijsbeleid. Bijvoorbeeld binnen de AOb: er 
zijn diverse functies beschikbaar waarin je, naast je werk als 
docent, gefaciliteerd kunt werken voor de vakbond. Meer 
weten? Kijk eens op aob.nl/meedoen 

Als jonge docent ben je heel belangrijk voor 
het onderwijs: je hebt enthousiasme en 
vernieuwingskracht. Maar in de praktijk loop je 
soms tegen problemen aan die je plezier in het 
lesgeven doen vergaan. Sommige jonge docenten 
besluiten zelfs om het onderwijs weer vaarwel te 
zeggen. Doodzonde! Voor jou, voor je school en 
vooral voor je leerlingen. Daarom spannen wij,  
van De Groene Golf, ons in om dat te voorkomen.  
Wij behartigen jouw belangen.




