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BEGELEIDING STARTENDE LERAREN (BSL) bij ZAAM  
Aanwezig:    zie bijlage op pagina 4 
Frisse Start: Martijn Meerhoff, Thomas Jager, Dolinda Rottschafer, Marcelle Hobma en Jorien Vollaard 

 
Werkbijeenkomst -3 op maandag 26 september 2016 

 
Context en doelen van het traject, korte terugblik 
De overheid en de sectorraden hebben de ambities voor het onderwijs (van goed naar excellent) 
vertaald in doelen voor de kwaliteit van studenten, starters, docenten, leidinggevenden en (lerende) 
scholen. Met de landelijke projecten BSL worden scholen ondersteund bij het vormgeven van 
driejarige inductie-arrangementen die gericht zijn op het bevorderen van de professionele groei en het 
reduceren van de (hoge) uitval onder starters. Samenwerking tussen leidinggevenden en 
begeleiders/coaches en HRM’ers is cruciaal voor het welslagen van de inductie-arrangementen. 
Doel van het BSL-Zaam traject: in het voorjaar van 2017: 

• zijn deelnemende scholen op de hoogte van context, actuele ontwikkelingen en goodpractice 
op het terrein van BSL (in het licht van levenslang eren) 

• heeft elke school een begeleidingsprogramma ontwikkeld én een bijbehorend plan om de 
(duurzame) implementatie te borgen 

• scoren de scholen overwegend groen op de Kijkwijzer Inductie 
 
Bijeenkomst-1:  De (inter)nationale ontwikkelingen zijn geschetst en er is een toelichting gegeven 
op het BSL-traject, de aanpak en de ervaringen tot nu toe met Frisse Start. 
Met behulp van de Kijkwijzer Inductie is de situatie per school –volgens de verschillende actoren- in 
beeld gebracht. Gezien de scores ‘geel’ en ‘rood’ is er voor alle scholen nog werk aan de winkel.  
Resultaat: Per school een overzicht van prioriteiten en een aanzet voor een plan van aanpak. 
Bijeenkomst-2:  De ontwikkelingen in het beroep van leraar, de rol van leidinggevenden bij het 
bevorderen van professionele groei én de opzet van de Icalt-trainingen zijn toegelicht. 
In subgroepen hebben leidinggevenden hun visie op onderwijskwaliteit-levenslang leren-inductie 
toegelicht en hebben begeleiders gepresenteerd wat er nu aan begeleiding gebeurt. 
Resultaat: Voor Zaam een overzicht: ‘wat gaat goed, wat kan beter en wat zijn de 
ondersteuningswensen’. Ook is feedback gegeven op de Plannen van Aanpak (niet SMART genoeg). 
 
De opening, voorbereidingsgroep BSL-Zaam, thema’s 26-09 
Redmer Kuiken (lid CvB) is uitgenodigd om de Zaam-visie op de relatie tussen Onderwijskwaliteit , 
Levenslang Leren en Inductie toe te lichten. Hij kan op 21 November aanwezig zijn. 
Gert Jaspers presenteert de voorbereidingsgroep voor het BSL- Zaam-traject. De voorbereidings-  
groep is ingesteld om het eigenaarschap bij Zaam te bevorderen en daarmee ook de kans op 
duurzame resultaten van de projectinspanningen. In het voorjaar 2017 start een BSL-Zaam waar de  
overige scholen aan deel kunnen nemen. De leden van de voorbereidingsgroep zijn: 
• Gert Jaspers: projectleider OidS en BSL. Taak: organisatie en communicatie (deelnemers, 

scholen, CvB)  
• Kees Buitelaar: coördinator van de Zaam-academie (focus OOP en OP, uitbreiding naar 

leidinggevenden en bestuurders). Taak: link leggen tussen visie, beleid en facilitering 
(ondersteuning en/of professionalisering). Voorbeeld: ondersteuning bij concretiseren Plannen 
van Aanpak én een cursus ‘coachvaardigheden’  

• Nettie Beukman: afdeling HRM, bij 5 scholen betrokken. Taak:  communicatie over de 
aanmelding van starters én alle aspecten van Icalt-onderzoek (observaties, enquêtes, e.d.) 

• Arne van Steenis: leidinggevende bij Apollo.  Taak: zorgdragen voor adequate programmering 
BSL-traject vanuit de schoolpraktijk. 

• Marcelle Hobma en Jorien Vollaard: projectleiders Frisse Start.  Taken: voorbereiden 
bijeenkomsten, inbreng actualiteit en expertise netwerken, communicatie en verslaglegging. 

• Vanuit PG Frisse Start participeren Thomas Jager (Inholland), Martijn Meerhoff (Cartesius-2) en 
Dolinda Rottschafer als begeleider in het traject BSL-Zaam 

 
Thema’s 26-9: het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en het Icalt-instrument, ‘Inductie-
arrangementen, doelen voor professionele groei’ en eerste bevindingen UvA-onderzoek naar ‘stress en 
welbevinden’ NB: de presentaties worden meegestuurd met het verslag. 
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Onderzoek RUG en het Icalt-instrument 
Marcelle Hobma en Dolinda Rottschafer belichten de opzet van het onderzoek aan de hand van het  
Icalt-oberservatieinstrument: International Comparative Analysis of Learning en Teaching. 
Met het instrument kan het pedagogisch en didactisch handelen van de  
starter in beeld gebracht worden (wat doet de docent wel/niet) en op basis daarvan kan de Zone van  
Naaste Ontwikkeling bepaald worden. Dat is nodig om gericht te begeleiden.  
Uit eerder onderzoek van de RUG is al gebleken dat gerichte begeleiding een bijdrage levert aan 
snellere professionele groei. In opdracht van OCW wordt het onderzoek nu op grotere schaal 
herhaald; de ontwikkeling van de starters wordt gedurende 3 jaar in beeld gebracht. Gekeken wordt  
ook wat de impact van inductie-arrangementen is én of de effectiviteit verbeterd kan worden. 
Na de observaties en het bepalen van de ZvnO is het aangaan van een dialoog met de starter van 
groot belang (beleving les, sterke punten, zelf invullen van de lijst, vergelijken scores, waar wil je  
aan werken). Het benutten van de kracht van de starter en het stimuleren van het eigenaarschap  
voor de eigen ontwikkeling en het maken van concrete afspraken zijn de volgende stappen in de  
coachingscyclus. 
Vragen bij de presentatie:  

• Klopt het dat differentiëren en aanleren van strategieën in een latere fase verworven worden?  
Antwoord: dat is wel waar het onderzoek van uitgaat (verschil tussen basic skills en advanced 
complex skills, verschil in verwervingsvolgorde) en wat ook uit de meeste observaties blijkt. 
Binnen nieuwere vormen van onderwijs is het kunnen differentiëren een vereiste. Als er binnen 
de opleiding en bij de inductie meer en gerichtere aandacht is voor deze vaardigheid, heeft dat 
wellicht invloed op de verwervingsvolgorde/het tempo van de verwerving. 

• Het instrument is ontwikkeld voor de startende leraar. Is het ook mogelijk om het in te zetten 
bij ervaren leerkrachten? En bij studenten? 
Antwoord: ja, inzet bij ervaren docenten kan en gebeurt ook. Er is bijvoorbeeld onderzoek 
gedaan bij een zwakke presterende school, het handelen van alle docenten is daar in beeld 
gebracht en op basis daarvan is er een professionaliseringsplan opgesteld. Nu uit inspectie-
onderzoek (2015) gebleken is dat het merendeel van ervaren docenten niet laat zien dat ze de 
complexe didactische vaardigheden toepassen, horen we steeds vaker dat het instrument 
breder ingezet wordt. Over de inzet bij studenten is veel discussie; in de beginfase van de 
opleiding passen andere indicatoren beter maar aan het einde van de opleiding is het wellicht 
mogelijk om het instrument in te zetten bij observaties. Daarnaast kan het instrument ook 
gebruikt worden om het gesprek te voeren over het ontwikkelperspectief na diplomering. 
 

Scholen ontvangen bij deelname aan het onderzoek 2000 euro per starter mits aan alle voorwaarden  
voldaan is. Aanmelden kan tot 15 oktober 2016. Meer informatie over onderzoek en trainingen?  
Neem contact op met Nettie Beukman of met Marijke Blom (projectsecretaris Frisse Start). 

 
Ontwikkeling Inductie-Arrangementen, doelen in professionele groei 
In bijeenkomst 1 is de stand van zaken met betrekking tot Inductie in beeld gebracht. In bijeenkomst 
2 zijn we dieper ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot ‘visie op relatie 
onderwijskwaliteit-personeelsbeleid-inductie’ en ‘huidige begeleidingsprogrammas’. Dat heeft tot een 
overzicht van verbeterpunten geleid waar alle scholen mee aan de slag kunnen. 
Bij de presentatie van begeleidingsprogramma’s valt op dat de activiteiten, de onderwerpen en 
werkvormen (intervisie en lesson study) centraal staan én dat er zelden gerefereerd wordt aan de 
doelen die daarmee beoogd worden. En hoewel alle scholen werken met functie-differentiatie en 
bijpassende salarisscholen, zijn er – in Nederland- nog weinig voorbeelden te vinden van uitgewerkte 
voorbeelden van loopbaanpaden en van het levenslang leren na diplomering.  
In Singapore is dat anders en werken ze landelijk met 3 tracks in de loopbaanladder (zie meegestuurd 
rapport ‘wat kunnen we leren van Singapore’ ). Bij de Montessori Scholen Amsterdam worden vier 
mogelijke ‘niveaus’ in de loopbaan onderscheiden.  Starters weten precies waar zij bij het assessment 
aan het einde van jaar-1 op beoordeeld gaan worden; er is daar sprake van een duidelijke 
consistentie in visie op onderwijskwaliteit- stappen in professionele groei- begeleiding en facilitering 
én beoordeling. Het beoordelingsformulier voor assessment wordt meegestuurd. 
In subgroepronde-1 bespreken leidinggevenden of begeleiders hoe de opbouw in doelen vorm krijgt in 
het inductie-arrangement met een onderscheid naar de domeinen klas, team/sectie, school en 
maatschappij. In subgroepronde-2 bespreken deelnemers per school de consequenties van ronde -1 
voor hun eigen inductie-arrangement. Tussendoor laat Martijn Meerhoff een ingevuld concept-schema 
zien voor Esprit met een opbouw met doelen per jaar en domein, dat is verhelderend! 
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Plenaire terugkoppeling, samenvatting overeenkomsten: de voorbereidingsopdracht was niet 
door iedereen gemaakt, er was verwarring over het schema bij de opdracht (met domeinen en 
thema’s) en het blijkt complex om de doelen te formuleren zeker gezien de grote variatie in ‘starters’. 
Bij Apollo zijn bijvoorbeeld 9 mensen aangenomen en niemand valt binnen de OCW-definiering voor 
het RUG-onderzoek. Ook is er overeenstemming over: 

• het grote belang van persoonlijke kwaliteiten zoals ‘leerbaar zijn, reflecteren, initiatief én 
verantwoordelijkheid nemen’ én  

• de impact van werktijd- en taakreductie 
• de focus in jaar 1 op ‘enculturatie (schoolbeleid en –cultuur, doelgroepen, missie)’ en het 

functioneren in de klas 
• het geleidelijk toegroeien naar het vervullen van taken op het gebied van mentoraat, 

oudergesprekken, organiseren en begeleiden van activiteiten 
• en in een nog latere fase naar taken op het terrein van onderzoek, ontwikkeling en innovatie 

en leiderschap 
Scholen verschillen in de mate waarin ze bezig zijn met onderwijsvernieuwing, door wie ze zich laten 
inspireren en welke instrumenten en ondersteuning ze daarbij benutten. 
Het vervolg: de opdracht om doelen te formuleren voor de professionele groei in jaar 1, 2 en 3 wordt 
opnieuw gemaakt. Het schema van Esprit kan als inspiratiebron benut worden (dat geldt ook voor de 
andere bronnen die vermeld worden op het opdrachtformulier. Verder wordt bij het verslag een 
document meegestuurd met de richtlijnen waar het eindproduct aan moet voldoen. 
 
 
Stress en welbevinden bij starters, voorlopige bevindingen  
Het project Frisse Start kent drie deeltrajecten: 1 = ontwerpen van inductie-arrangementen, 2 = 
stimuleren deelname aan RUG-onderzoek en uitvoeren van trainingen, 3 = aanvullend onderzoek. 
Debora Roorda heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling bij stress en welbevinden bij starters en 
kan vandaag de eerste voorlopige bevindingen presenteren. 
Zie de bijgevoegde powerpoint voor de opzet van het onderzoek en de eerste uitkomsten. Uit de 
reacties blijkt dat er veel herkenning is. Verrassend lijkt de uitkomst dat meer ervaren docenten (2-5 
jaar) minder welbevinden en meer stress beleven. Toch blijkt dit precies aan te sluiten bij het 
medewerkerstevredenheidonderzoek van Zaam: docenten in het derde jaar zijn minder tevreden dan 
starters. Mogelijke verklaringen zijn: 

• de werktijdreductie (eerst 20%, dan 10%) is gestopt 
• de begeleiding is gestopt (nog weinig scholen begeleiden nog in jaar 3) 
• vaak beginnen mensen met een relatief kleine aanstelling, later vaak meer uren 
• in de eerste periode wordt je ontzien (taakreductie) én is de eigen scope nog smal. Op een 

gegeven moment krijg je steeds meer taken en steeds meer te maken met organisatorische, 
administratieve aspecten en met het gedoe in de organisatie 

Als we de uitkomsten afzetten tegen de vijf OCW criteria voor inductie-arrangementen dan lijken de 
belangrijkste verbeterpunten: het opstellen van een professioneel ontwikkelplan en gerichte 
begeleiding op de afgesproken doelen. 
 
Toelichting op het vervolg van BSL-ZAAM 
In 21 november is de volgende bijeenkomst. We besteden dan aandacht aan: 

• S.HRM en de rol van de leidinggevenden bij het stimuleren van de professionele groei 
• Concrete stappen in de ontwikkeling jaar 1, 2 en 3  
• Good practice 
• Uitkomsten voorbereidingsopdrachten 

 
Meer weten over BSL en S.HRM? Zie dan: 

• De Nieuwsbrief van Frisse Start, zomer 2016 
• De website www.begeleidingstartendeleraren.nl 
• De website van de VO-raad en de VO-academie, klik voor een webinar voor S.HRM op 

http://www.vo-academie.nl/strategisch-hrm/webinar-strategisch-hrm  
 

 
 
 

  

http://www.begeleidingstartendeleraren.nl/
http://www.vo-academie.nl/strategisch-hrm/webinar-strategisch-hrm
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   Deelnemerslijst Traject BSL-Zaam en aanwezigheid 
 

 School  Deelnemers  6 april 20 juni  26 sept 21 nov  
1 Meridiaan  Pim van de Berg (dir) 

Jelske Groot (docentbegeleider) 
Ja 
? 

Nee 
Nee 

Ja 
Ja 

  

2 Sweelinck College  Martine Uleman (dir) 
Gijs Boeijen (o.a. docentbegeleider)   
Trix de Jong 

Nee  
Nee  
Ja 

Nee 
Ja 
Ja 

Nee 
Nee 
Ja  

  

3 Bernard 
Nieuwentijd College  

Raymond Weijgertse(dir) 
Kimberley Vonk (toekomstig 
docentbegeleider) 
Klaas Springer (MT-lid en docentbegeleider) 
Henk Boven(docentbegeleider) 

Ja 
Ja 
 
Ja 
Nee  

Ja 
Ja 
 
Nee 
Ja 

Nee 
Ja  
 
Nee 
Ja 

  
 
 
 

4 Apollo  Gerda Heringa (dir) 
Arne van Steenis (MT-lid) 

Ja 
ja 

Ja 
Ja 

Ja 
Ja 

  

5 Iedersland Amarens Veenstra(dir) 
Marinda Kleverlaan ( afdelingsleider 
onderbouw) 
Susanne Ciurca( afdelingsleider bovenbouw) 
Lout van Maaren (schoolopleider)  
Mary Bolkenbaas ( begeleider nieuwe 
docenten) 
Hans van de Werff( begeleider nieuwe 
docenten) 
Netty Beukman (P&O) 

Ja 
Ja 
 
Ja 
Ja 
Ja 
 
Ja 
 
Ja  

Ja 
Nee 
 
Nee 
Ja 
Ja 
 
Ja 
 
Ja 
 

Ja 
Nee 
 
Nee 
Ja 
Nee 
 
Ja 
 
Ja 
 

  

6 Rosa Beroeps 
College 
 

Ursi op’t Land(dir) 
Sharon Boughanem(schoolopleider)  
Chantal Alkemade ( docentbegeleider) 
Joop Meijer(docentbegeleider) 
Marjan Fares(P&O) 
Tim van Achthoven (Waterland) 

Ja 
Nee  
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Nee 

Nee 
Nee 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

  

7 Over –Y College  Ellen Veenker (dir) 
Nancy Breughem (teamleider onderbouw) 
Maartje Janssen( docentbegeleider) 
Sharon Coulter(docentbegeleider)  

Ja  
Ja 
Ja 
Ja  

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

  

8 Huygens College  Roy de Haan (directeur) 
Henk Hagen (schoolopleider, 
docentbegeleider) 
Netty Beukman  P&O (zelfde als bij 
Iedersland) 

Nee  
Ja 
 
Ja  

Ja 
Ja 
 
Ja 

Ja 
Ja 
 
Ja 
 

  

9 Damstede MT-lid (naam volgt?) 
Docentbegeleider ( naam volgt? 

Nee  
Nee  

Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
 

  

10  Hogelant  Gert Braaksma (dir) 
Koen Daamen 
(teamleider/docentbegeleider) 
 

Ja  
Ja  

Nee 
Nee 
 

Nee 
Nee 
 

  

9 Gerrit van der Veen Gijs Bouwer (teamleider onderbouw) 
Elmar van EE (schoolopleider) 

Ja  
Ja  

Ja 
Ja 

Ja 
Ja  

  

10 Cygnus gymnasium  Reggi Hensen  Nee  Ja  Ja    
 


