
 
                  

1 

 

Verslag BEGELEIDING STARTENDE LERAREN (BSL) bij OVO 
Bijeenkomst-3 op 11-01-2018 
 
Aanwezig: vertegenwoordigers van het Zaanlands Lyceum, Trias VMBO, Bertrand Russell College, Saenredam 
College, Zuiderzee College, Compaen VMBO, HR 
Betrokken PG-leden – Dolinda Rottschäfer, René Grimbergenen Natasja Maas 
                                                                        

Opening door Marcelle Hobma 
 
 
• Korte terugblik adv powerpoint – vorige bijeenkomst ICALT 1 & 2 
• Pitches:  Visie & Professionele groei van iedere betrokken school 
• Nieuw thema: Begeleiden versus beoordelen 
 
 
Doel van de ICALT training 
Tijdens deze training is kennis gemaakt met het ICALT observatie-instrument. Een instrument waarmee de 
kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen van docenten in kaart gebracht kan worden. Bij ICALT gaat 
het om het scoren van waarneembaar gedrag. De 32 items die het instrument kent, zijn te verdelen over 
zeven domeinen: een veilig en stimulerend leerklimaat, efficiënte lesorganisatie, duidelijke en gestructureerde 
instructie, intensieve en activerende les, afstemming van instructie/verwerking op verschillen, aanleren van 
leerstrategieën en betrokkenheid van leerlingen. 

Tijdens de training is geoefend, om op basis van de lesobservatie met het ICALT- instrument, de Zone van 
naaste Ontwikkeling (ZvnO) te bepalen. De observator kan zo concrete ontwikkelpunten vaststellen die de 
(startend) docent kan opnemen in een ontwikkelplan. Na verloop van tijd wordt een volgende observatie 
uitgevoerd en wordt opnieuw de ZvnO vastgesteld. Zo ontstaat een coachingscyclus die steeds opnieuw 
doorlopen kan worden. Deze combinatie van ICALT observatie en begeleiden in de ZvNO is in eerder 
onderzoek effectief gebleken. 

Onderwerpen en werkwijze 
De training bestond uit theoretische en praktische delen. Men heeft uitleg gekregen over het gebruik van de 
systematiek en de afzonderlijke items. Daarna is geoefend met het scoreformulier door het  gedrag van een 
leraar in een videofragment te observeren. De uitkomsten zijn besproken en de trainers hebben gewezen ijst 
op patronen en valkuilen bij het invullen observeren.  

De meerwaarde van het icalt instrument  
is dat zowel de ontwikkeling van de starter in beeld gebracht kan worden als de pedagogische/didactische 
vaardigheden van docenten op verschillende momenten van hun beroepsloopbaan.  
Met het instrument kun je de Zone van Naaste Ontwikkeling bepalen. Een coach kan op basis van deze ZvNO 
gericht gaan begeleiden.  
 
Rede van Van de Grift (RUG) – Ontwikkeling in beroepsvaardigheden van leraren - is te downloaden via:  
 
http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/onderwijs/or atie-van-de-grift.pdf 
 
 

 
  

http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/onderwijs/or%20atie-van-de-grift.pdf
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Professionele groei 
Iedere school heeft een (korte) pitch gegeven waarin aandacht besteed werd aan: 

 
 De visie van de school op professionele groei  
 Het behalen van specifieke doelen in de eerste werkzame jaren  
 Gerichte activiteiten voor starters 

 
 
Opvallend: 

- De meeste scholen hebben activiteiten voor starters in het eerste leerjaar, 
nog niet voor de twee jaren daarna. Dat is nog een zoektocht. Beginnend bij het formuleren van 
doelen. 

- De term “maatwerk” wordt veel gebruikt. En meerdere manieren uitgelegd (starters zijn verschillend, 
niet aanbodgericht maar vraaggericht werken, …) 

- Er is op een aantal scholen sprake van “groenpluk” – noodzaak en een grote zorg! 
- Facilitering – grote verschillen. 
- Noodzaak om voor starters een langer traject te ontwikkelen wordt gezien. 
- Beoordelingstraject – op papier OVO breed een procedure in werkelijkheid verschillen tussen de 

locaties in uitvoering. 
- Meer tijd nodig om dingen verder uit te werken en om het op papier te zetten. 
- Enthousiaste pitches, veel informatie en zinvol om uit te wisselen!  

 
 
Bijlagen: Presentatie terugblik, presentatie beoordelen, publicatie beroepsbeeld   
 
Volgende bijeenkomst donderdagmiddag 29 maart 
 
Huiswerkopdracht:  uitwerken volgende hoofdstuk inductieplan Beoordelen  en 
aanvullen/aanpassen eerste opdracht 
 

• Op welke aspecten en criteria wordt de starter beoordeeld in jaar 1, 2 en 3? 
• In hoeverre heeft de starter zelf invloed op de aspecten en criteria? 
• Hoe ziet het beoordelingstraject er uit in tijd? 
• Welke instrumenten worden ingezet bij de beoordeling? 
• Wie zijn er bij het beoordelingstraject betrokken? 
• Hoe wordt de deskundigheid van de beoordelaars geborgd? 
• Hoe worden de beoordelaars gefaciliteerd? 

 
 
BSL en OVO, het idee 
• in 2017-2018 werken de scholen aan het uitwerken van driejarige inductie-arrangementen voor starters in de 

eigen school. Het gaat daarbij om maatwerk 
• in de scholen zorgen teams van schoolleider/teamleider-coach/begeleider-P&O/HRM voor de uitwerking van 

het arrangement en voor  randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie  
• Frisse Start biedt OVO ondersteuning bij het organiseren van:   

o werkbijeenkomsten gericht op de totstandkoming van het schooleigen eindproduct BSL. Zie de bijlage 
voor een de handreiking BSL-eindproduct 

o trainingen die gericht zijn op het leren werken met het Icalt-instrument (in beeld brengen van 
pedagogisch/didactisch handelen, bepalen van de zone van naaste ontwikkeling,  gespreksvoering en 
stimuleren eigenaarschap voor gewenste ontwikkeling in de ZvnO) 

• Het tijdpad: Juni 2017 – Mei 2018, terugkombijeenkomsten in november 2018 en maart 2019 
• Iedere school heeft een begeleider vanuit Frisse Start toegewezen gekregen: 
    Trias VMBO &  Bertrand Russell College – René Grimbergen – info@renegrimbergen.nl 
  Zuiderzee College, Compaen VMBO – Dolinda Rottschäfer – dgrcoaching@gmail.com 
    Zaanlands Lyceum & Saenredam College – Natasja Maas – n.maas@uva.nl 
    Saenstroom OPDC – Marcelle Hobma – m.m.g.m.hobma@vu.nl 
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