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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 -2 op woensdag 20 juni 2016 

 
De start van het traject 
Op 6 april heeft de kick-off voor het traject BSL-Zaam plaatsgevonden. Doel van de bijeenkomst was 
het toelichten van de context voor de trajecten ‘ontwerpen van inductie-arrangementen’ en het in 
beeld brengen van de situatie per school. Wat vinden de verschillende actoren van de stand van 
zaken? Het instrument dat hierbij ingezet werd is de ‘Kijkwijzer Inductie’,  een checklist met 5 
domeinen en in het totaal 38 indicatoren. Per indicator kan gekozen worden uit groen (op orde), geel 
(in ontwikkeling) of rood (snel aanpakken of onbekend).  

 

 
 
Uit het totaaloverzicht bleek dat de actoren binnen een school de stand van zaken met betrekking 
tot Inductie vaak verschillend beoordelen en dat de scholen onderling van elkaar verschillen. Het 
overall beeld is dat bij Zaam een aantal aspecten goed op orde zijn, dat er veel in ontwikkeling is én 
dat de aanwezigen van mening zijn dat er flink wat aspecten ‘aangepakt’ moeten worden. 
In het gesprek per school zijn prioriteiten vastgesteld, zij vormen de basis voor het plan van aanpak. 
 
De opening op de 20 juni, belang van BSL 
De bijeenkomst wordt geopend door Judtih Steenvoorden, voorzitter van het College van Bestuur 
van Zaam. Judith start met een pleidooi; ze wil meer aandacht voor alle mooie, belangrijke en leuke 
aspecten van het beroep Leraar.  Zbenadrukt het belang van een goede begeleiding van startende 
leraren in het onderwijs (de hoge uitval is zorgelijk, er zijn veel nieuwe en goede leraren nodig) en is 
verheugd over de grote opkomst vanuit diverse geledingen bij het project BSL. De samenwerking 
tussen de verschillende actoren en de verschillende scholen benoemt ze als een voorwaarde voor het 
succesvol ontwikkelen en implementeren van de inductie-arrangementen. Het traject is gestart met 
11 scholen, zij vormen de kopgroep. Hopelijk volgen de andere scholen snel. 
 
De inleiding op 20 juni, context van BSL 
Jorien Vollaard en Marcelle Hobma (projectleiders Frisse Start) lichten nogmaals de context toe van 
de aandacht voor driejarige inductie-arrangementen;  
Nederland scoort niet slecht in internationale rankings maar zakt de laatste jaren iets, de overheid 
en het veld willen een beweging van voldoende naar goed onderwijs en van goed naar excellent 
onderwijs. De ambities staan beschreven in de Lerarenagenda 2013-2020. Met tal van projecten 
worden deze ambities ondersteund. Uitgangspunten, feiten en richtingen: 

• Docenten spelen een cruciale rol bij goed onderwijs en een hoog leerrendement,  
o Een uitval van 25% in de eerste vijf jaar is onacceptabel 
o Gerichte begeleiding van starters leidt tot professionele groei (en tot meer 

leerrendement bij leerlingen) én tot minder uitval 



 
 

 
 

2 

20160709 BSL-ZAAM, verslag werkbijeenkomst  2 op 20 juni  2016 (2) 

o Begeleiders van starters zijn niet altijd geschoold (inschatting: rond 25% heeft een 
coachopleiding) én zijn zelf niet altijd een rolmodel op pedagogisch en didactische 
vaardigheden (Onderwijsinspectie, 2015)  

• het beroep ontwikkelt zich naar een ‘samenwerkend en lerend beroep’ en scholen 
ontwikkelen zich naar lerende organisaties met lerende teams 

• het behalen van het diploma wordt steeds meer gezien als de start van het levenslang leren, 
• de noodzaak van doorlopende leerlijnen en het creëren van loopbaanpaden in het onderwijs 

wordt steeds duidelijker  
• en dat geldt ook voor de rol die leidinggevenden hebben bij het bevorderen van 

professionele groei van alle medewerkers en bij het leerklimaat, de leercultuur in de school, 
• De VO-raad onderneemt tal van initiatieven (publicaties, masterclasses, opleidingen) om 

leidinggevenden te ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van strategisch 
Human resource Management en bij het uitvoeren van hun rol bij bevorderen professionele 
groei van medewerkers en teams 

Bovenstaande ontwikkelingen zijn van invloed op de begeleiding van startende leraren.  
 
Ervaringen met Frisse Start 2015-2016:  
Icalt-trainingen 1, 2 en 3: Er zijn inmiddels ruim 250 mensen getraind in het werken met het 
Icalt-observatieinstrument en ruim 150 mensen met het daarna bepalen van de Zone van naaste 
Ontwikkeling. Het instrument blijkt als een katalysator in de school te werken voor discussies over 
het functioneren in de klas, de kwaliteit van de lessen, de docent en het team. De eerste groep voor 
Zaam is ook van start gegaan! 
Trajecten BSL: ‘ontwikkelen van Inductie-arrangementen’: Met scholen in Amsterdam, 
Amstelland en Noord Holland Noord hebben we ervaring opgedaan met een vergelijkbaar BSL-
traject; het traject blijkt positieve impact te hebben op de samenwerking in de school en te leiden 
tot concrete producten op het terrein van visie, begeleidingsprogramma’s, informatieboekjes en tot 
afspraken over rollen, taak en facilitering.  
Bij BSL-Zaam gaan we werken met een voorbereidingsgroep waarin vertegenwoordigers uit de 
Opleidingsschool, HRM, de Academie en een schooldirecteur participeren. Dit doen we om het 
eigenaarschap van het traject en daardoor de duurzaamheid te bevorderen. 
  
Toelichting op het programma van 20 juni 
In de voorbereidingsgroep is vastgesteld dat Zaam er naar streeft dat aan het einde van het traject 
het merendeel van de indicatoren op groen staat. Om dat te realiseren moet er veel bedacht, 
besproken en geproduceerd worden.  
Vandaag staat het bespreken van de visie op onderwijskwaliteit-lvenslang-inductie centraal én de 
stand van zaken met betrekking tot de begeleidingsprogramma’s. Dit gebeurt in vier subgroepen; 
twee voor leidinggevenden en twee voor begeleiders. Vertegenwoordigers van HRM zitten bij 
verschillende subgroepen. Het resultaat van de subgroepen én de consequenties per school voor de 
plannen van aanpak wordt besproken per school. 
 
Terugkoppeling vanuit de subgroepen 
De terugkoppeling gebeurt aan de hand van positieve – en verbeterpunten en ondersteuningwensen. 
 
Begeleiders 
Wat gaat goed:  
De bewustwording neemt toe, de facilitering van starters en begeleiders, het delen van praktische 
zaken (met name in jaar-1) 
Er gebeurt veel, er is oog voor doorlopende leerlijnen (vanuit Oplis), de intervisie- en 
themabijeenkomsten, de gesprekken met schoolleiding en HRM, de concrete producten (profiel, 
startersgids en rooster) 
Wat kan beter: 
De invulling voor jaar 2 en 3, de borging van reductie werkdruk, de communicatie naar de rest van 
het team, de rol van vakinhoudelijke begeleiding, de relatie begeleiden-beoordelen, de planning van 
de bijeenkomsten 
Invoeren van Trio-gesprekken, het op papier zetten, het werken vanuit een opleidingsteam, het 
creëren van loopbaanpaden en de afstemming binnen Zaam, de borging en de facilitering 
Behoefte aan ondersteuning 
Zie hierboven bij beter 
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Leidinggevenden 
Wat gaat goed:  
Er is aandacht voor het ‘samen leren en blijven leren’, er is veel in beweging, er worden acties 
ondernomen, een doorlopende leerlijn ‘van samen opleiden naar inductie naar levenslang leren’.  
Er is een plan voor jaar-1 en er zijn ideeën over collegiale ondersteuning 
Wat kan beter, wat zijn knelpunten:  
De inbedding van BSL, het blijven leren van zittend personeel, de mobiliteit van het personeel 
Het ontbreken van doelen, de relatie begeleiden-beoordelen en de communicatie met de teamleider, 
het eigenaarschap van het leren, onduidelijk wat HRM kan bieden, de facilitering en het rooster 
Behoefte aan ondersteuning:  
Een basisopleiding voor coaches (via Zaam-academie), het komen tot een congruent verhaal over 
‘begeleiden en beoordelen’, over de invulling van jaar 2 en 3 en daarna en voor de 
kwaliteitsbewaking 
Ondersteuning bij het concretiseren van de visie en het formuleren van doelen, graag voorbeelden 
van good practice 

 
Subgroepen per school 
Leidinggevenden, begeleiders en HRM’ers per school bespreken de consequenties van de vorige 
ronde voor hun eigen plan van aanpak; wat kan aangevuld en wat moet gescherpt worden? 
 
Feedback op de aangeleverde plannen van aanpak vanuit Frisse Start: Wat opvalt:   

• niet alle plannen lijken het het resultaat te zijn van overleg tussen de verschillende actoren 
per school naar aanleiding van de ingevulde Kijkwijzer Inductie 

• het lijkt alsof er geen prioriteiten vastgesteld zijn; alsof niet besloten is wat het meest 
urgent is om aan te pakken van de rood/geel scores  

• op uitzonderingen na zijn de plannen vrij globaal; het ontbreekt aan SMART-formuleringen 
(specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en in tijd uitgedrukt). Daardoor bieden de 
plannen onvoldoende houvast; het blijft onduidelijk wie er met welke acties voor zorgt dat 
op een bepaald moment de concreet geformuleerde doelen gerealiseerd zijn.  

• Advies: in de voorbereidingsgroep is besproken dat de HRM-medewerkers per school 
ondersteuning kunnen bieden bij het aanscherpen van de plannen van aanpak. Het lijkt 
zinvol om in de voorbereidingsgroep éérst vast te stellen wat Zaam-breed en vanuit HRM 
geboden kan worden aan visie, beleid, besluiten, maatregelen, procedures en producten én 
om daarna per school te bekijken wat de prioritering kan zijn 

Feedback op de aangeleverde plannen van aanpak vanuit Frisse Start:  
• Van 2 scholen hebben we -naast het PvA-  concept-producten ontvangen. De feedback 

daarop zullen we in de voorbereidingsgroep bespreken, we zullen dan ook afspraken maken 
over de terugkoppeling. 
 

Toelichting op het vervolg van BSL-ZAAM 
In 2016 – 2017 zijn er nog drie bijeenkomsten in het traject. In de voorbereidingsgroep bespreken 
we hoe we tegemoet kunnen komen aan bovenstaande verbeterpunten en ondersteuningswensen 
 
DATA:    26 september, 21 november en 6 maart 
TIJD:     13.00 – 17.00 
Het programma en de voorbereidende opdrachten worden 2 weken van te voren verstuurd 

 
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  
 

Succes met de afronding van het schooljaar, een fijne vakantie en een mooie zomer! 
 
 
 

  

http://www.begeleidingstartendeleraren.nl/
http://www.vo-academie.nl/strategisch-hrm/webinar-strategisch-hrm
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Deelnemerslijst 20 juni 2016 
 

 School  Deelnemers  Aanwezigheid op 
20 juni  

1 Meridiaan  Pim van de Berg (dir) 
Jelske Groot (docentbegeleider) 

nee 
nee 

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

nee 
Ja 
Ja  

3 Bernard Nieuwentijd 
College  

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

Ja 
Ja 
 

nee  
4 Apollo  Gerda Heringa (dir) 

Arne van Steenis (MT-lid) 
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 
nee 

 
nee 
ja 
Ja 
 

Ja  
 

Ja  
6 Rosa Beroeps 

College 
 

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

nee 
ja  
ja 
ja 
ja  

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

Ja  
Ja 
Ja 

nee 
8 Huygens College  Roy de Haan 

Henk Hagen (schoolopleider, docentbegeleider) 
Netty Beukman  P&O (zelfde als bij Iedersland) 

Ja 
Ja  
 

Ja  
9  Hogelant  Gert Braaksma (dir) 

Koen Daamen (teamleider/docentbegeleider) 
nee 
nee 

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

Ja  
Ja  

11 Cygnus gymnasium  Reggi Hensen  Ja  
 


