
                                
 

Verslag bijeenkomst BSL ROSA - 13 juni 2017 

Aanwezig: Uldrik Speerstra (HvC), Joke Nederlof (HvC) , Ger Jaegers (Thamen), Hugo van den Berg 
(Thamen),  Bert Kozijn (HWC), René Wolbers (HWC), Astrid Prins (HWC), Marieke van 
Roosendaal (VeenLanden), Dianne Hoefakker (KSH), Natalie Engelvaart (KSH), Bianca 
Handgraaf (Mendel), Fred ’t Hart (Panta Rhei), Erik Holtslag (Panta Rhei), Hennie de Lange 
(Amstelveen College), Lieke Kievits (Alkwin), Cocky van der Meulen (Alkwin), René 
Grimbergen (Frisse Start), Truus Vaes (IRIS), Rita Groeskamp (ROSA), Marcelle Hobma 
(ROSA/Frisse Start) 

Afwezig: Rob Dijkstra (Alkwin), Elisabeth Pels – Rijcken (KKC), Anita Corjanus (KKC), Milou Schooneman 
(Wellant), Peter Lievaart (Wellant), Carla Verwoerd (VeenLanden), Anke de Peuter 
(Amstelveen College), collega’s Haemstede Barger 

_________________________________________________________________________ 

Uldrik Speerstra heet iedereen van harte welkom op zijn locatie. We hebben zitting in een 
prachtige ruimte voor leerlingen gerichte instructie kunnen krijgen en alle ruimte hebben om 
zelfstandig te kunnen werken. Er zijn 9 scholen vertegenwoordigd (coaches, schoolleiders, 
teamleider, bestuurder, schoolopleiders..) .  
 
Marcelle Hobma geeft een toelichting op het programma. Aan de hand van een power point 
worden de aanleiding van het traject en de gestelde doelen nog eens uiteen gezet. Het 
ondersteunende filmpje wordt helaas te traag geladen. Men kan dit achteraf bekijken via de 
PPT die meegestuurd zal worden met het verslag. Wim van der Grift (RUG)  benadrukt in het 
filmpje het belang van een driejarig begeleidingstraject voor starters in het VO. Tevens 
komen een coach en starter aan het woord.  
 
Dianne Hoefakker (KSH), Lieke Kievits (Alkwin) en Marieke van Roosendaal (VeenLanden) 
geven een terug- en vooruitblik. Zij geven een toelichting op:  “Wat heeft BSL ontwikkel-
traject binnen ROSA onze school gebracht en wat staat ons nog te doen?” (zie bijlagen).  
 

       



              
 
Aansluitend vinden de posterpresentaties plaats. Men gaat met elkaar in gesprek over o.a. 
de opbouw van de begeleidingsprogramma’s, de betrokkenen (rol & facilitering) en het 
creëren van draagvlak. Er zijn instrumenten voorhanden en er kan in de diverse handboeken 
gekeken worden. Er zijn overeenkomsten tussen de ontwikkelde producten, maar ook grote 
verschillen.  
 

       
 

           
 
 



   
 

Van 7 scholen is er een uitgeschreven plan beschikbaar. Er ligt een basis om komend jaar met 
verder te gaan. Waarbij de aandacht naar een gedeelde visie op gerichte begeleiding op 
professionele ontwikkeling/groei gaat en de verbinding met de opleidingsschool aandacht 
behoeft. Een aantal scholen heeft specifieke instrumenten ontwikkeld. Binnen ROSA kunnen 
we bekijken hoe we deze breder kunnen benutten. 
 

    
 

    
 
De ontwikkelde producten komen op de website van ROSA te staan. Daarnaast worden zij 
(PDF) meegestuurd met de eindverantwoording van de Subsidie Versterking Samenwerking.  
De  scholen die nog geen eigen plan uitgewerkt aangeleverd hebben worden met klem 
verzocht om dit voor 1 juli nog te doen.  
 
Er wordt aandacht gevraagd voor de manier waarop het ICALT instrument ingezet wordt. Het 
is van belang dat het instrument binnen een coachingscyclus een rol gaat spelen. Het is tot 
op heden het enige instrument dat ingezet kan worden om een ZvNo te bepalen wanneer 
het gaat om pedagogisch/didactisch handelen. 

 



   

ICALT trainingen 
Frisse start kan in 2017-2019 nog gratis trainingen aanbieden, niet alleen bij de VU maar ook 
op locatie bij de opleidingsscholen. Is er belangstelling voor trainingen dan kan dit nog tot 20 
juni 2017 worden gemeld bij Marijke Blom m.h.blom@vu.nl  of bij Lieke Kievits. 

Er zijn diverse mogelijkheden:  (ICALT-1, 2 of combinatie; Icalt 3: gespreksvoering, activeren, 
differentiëren, leerstrategieën of maatwerk).  

Maak hier gebruik van! 

 

Hoe verder dit jaar en komend jaar …. 

• Vòòr 1 juli moet iedere locatie een plan, instrumenten en een poster aangeleverd 
hebben bij Marcelle (ter verantwoording op gelden SVS) 
 

• Komend jaar 2 bijeenkomsten gepland:  7 november 2017 en 11 april 2018 .  
Tijdstip:  13.30 – 16.30 uur, locaties nader te bepalen 
Accenten per bijeenkomsten gericht op landelijke & regionale ontwikkelingen en op 
eigen wensen ROSA. 

 
Dank aan ieders aanwezigheid & bijdrage en met name aan Joke en Rita als het gaat om de 
goede verzorging! 
En alvast een goede zomerperiode met daarna een Frisse Start! 
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