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BEGELEIDING STARTENDE LERAREN (BSL) bij ZAAM  
 

Bijeenkomst 1 op woensdag 15 juni 2017 
Bijlagen bij verslag: PPT, ingevulde Kijkwijzer Inductie, Zaam-kader BSL en Handreiking BSL-product 
Aan- en afwezigen: zie pagina 3 

  
De aftrap 
Gert Jaspers heet iedereen welkom, met name de vertegenwoordigers van ROC-TOP. Het is voor het   
eerst dat het MBO participeert in een traject ‘Begeleiding van Startende Leraren, ontwerpen van Inductie- 
Arrangementen in de regio NH en ZFL’.  
Hij geeft het woord aan Judith van Steenvoorden (voorzitter CvB Zaam). Judith geeft aan dat Zaam een 
groot belang hecht aan de kwaliteit van onderwijs en dus aan kwaliteit van personeel. Samen met de 
bestuurders van andere onderwijsinstellingen en lerarenopleidingen én de gemeente Amsterdam worden 
allerlei acties ondernomen om voldoende leerkrachten te werven (met woonruimte, parkeergelegenheid), te 
behouden door goede begeleidingstrajecten én door hen interessante carriereperspectieven te bieden. Ze 
wenst iedereen een succesvol en inspirerend traject met mooie opbrengsten die er toe bijdragen dat leraren 
behouden blijven voor het mooiste beroep dat er is. 

 
Na een korte kennismakingsronde vertelt Gert dat het traject BSL-Zaam (1) tot veel inzichten en BSL-
producten geleid heeft, niet alleen voor de verschillende Zaam-scholen, ook voor het overstijgende Zaam-
brede niveau. Tijdens het vorige traject Zaam.1 bleek dat een Zaam-kader van belang is. Nettie van HRM en 
Gert hebben op verzoek van het bestuur een eerste aanzet geleverd.  
Bij het BSL-Zaam traject werken we met een voorbereidingsgroep bestaande uit vertegenwoordigers van 
Zaam; Zaam-academie (Kees Buitelaar), HRM (Nettie Beukman), Coördinator OidS en BSL (Gert Jaspers) en 
twee vertegenwoordigers vanuit Frisse Start (Thomas Jager – Inholland) en Jorien Vollaard (projectleider). 
Voor het traject Zaam (2) werken we voor het eerst met vaste begeleiders per school (of team). Naast de 
genoemde mensen uit de voorbereidingsgroep participeren nog twee mensen van Frisse Start: Lieke Kievits 
(Opleidingsschool ROSA) en Babette Meijer (HvA) 
De beoogde opbrengst van deze eerste bijeenkomst is een goed beeld van de stand van zaken per school 
wat betreft de inductieperiode voor starters; hoe beoordelen de begeleiders, de leidinggevenden en de 
HRM’ers de situatie? Wat betekenen de verschillende meningen, wat zijn de prioriteiten en hoe gaat er het 
Plan van Aanpak er uit zien? Zie sheet-3 voor de opzet van het programma.  
 

     
 

Begeleiding Startende Leraren: opdracht, context en perspectief 
Thomas Jager geeft een toelichting: het verhogen van de onderwijskwaliteit staat hoog op de 
agenda bij de sectorraden van PO, VO en MBO en het ministerie. Met tal van projecten en subsidies 
worden scholen en opleidingen in staat gesteld om intensiever samen te werken, om te investeren in 
professionalisering van starters, docenten en schoolleiders en in het ontwikkelen van producten, 
programma’s en beleid voor lerende organisaties en levenslang leren.  
Zie ook http://www.delerarenagenda.nl/de-lerarenagenda/een-goed-begin-voor-startende-leraren 
en de informatie over strategisch HRM en ambitieus leerklimaat onderwijs bij http://www.vo2020.nl  
 
 

http://www.delerarenagenda.nl/de-lerarenagenda/een-goed-begin-voor-startende-leraren
http://www.vo2020.nl/
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 VVoorbeelden van concrete afspraken die vastgelegd zijn in het VO-sectoraccoord. In 2020: 
• biedt 100% van de scholen alle starters een inductie-traject 
• beheersen alle VO-docenten (en starters na drie jaar) de basis- en de complexe vaardigheden 

op pedagogisch en didactisch vlak en op het terrein van ICT en e-learning  
• functioneren scholen als lerende organisaties 
• zijn alle leraren bekwaam en bevoegd (2017) en geregistreerd in het lerarenregister 

  
 
 

Regionale projecten Begeleiding Startende Leraren (BSL) 
Meerdere projecten richten zich op de begeleiding van startende leraren (uitval is 25% binnen 5 
jaar). De negen projecten BSL (waarbij de universitaire lerarenopleidingen als penvoerder fungeren) 
richten zich op het bevorderen van de professionele groei en de reductie van uitval door middel van: 
1. Het -in samenwerking met de scholen- uitwerken van 3-jarige inductie-arrangementen  
2. Het stimuleren van deelname van starters aan het onderzoek van de RUG; observeren van 

starters met het ICALT-instrument, leerlingenquêtes en vragenlijsten voor starters.  
Het scholen van begeleiders op het werken met Icalt 

3. Aanvullend onderzoek; de UvA doet onderzoek naar stress en welbevinde bij starters, de VU 
naar de ontwikkeling van een PG BSL naar een ‘learning community’. 

 
BSL in Noord Holland en Zuidelijk Flevoland, Frisse Start 
In deze regio hebben we het BSL-project de naam ‘Frisse Start’ gegeven. De VU is penvoerder en 
daarnaast participeren ook de lerarenopleidingen van Inholland, UvA en HvA in het project samen 
met tal van scholen. Voor het ontwikkelen van de 3-jarige inductie-arrangementen heeft Frisse Start 
– in samenwerking met andere projecten vanuit de risico-regios en Junior Leraar-  een traject 
ontwikkeld van meerdere  werkbijeenkomsten waar schoolleiders, begeleiders en HRM’ers aan 
deelnemen. Inmiddels zijn er 7 trajecten in uitvoering (of afgerond). Wat opvalt: 

• Het begeleidingsprogramma is zelden uitgewerkt voor jaar 2 en 3 
• De visie op relatie onderwijskwaliteit-personeelsbeleid is zelden uitgewerkt, het ontbreekt 

aan doelen voor professionele groei en aantrekkelijke loopbaanpaden. De samenhang tussen 
OidS, BSL en Leven Lang Leren is zelden uitgewerkt 

• De trajecten BSL: ontmoetingen tussen scholen, tussen verschillende functionarissen van 
één school, bewustwording en beweging. De samenwerking is een cruciale voorwaarden voor 
succes 

Kijk voor meer informatie over het landelijke project op www.begeleidingstartendeleraren.nl. NB: 
Specifieke informatie over Frisse Start kun je vinden door te klikken op regio Noord Holland. 

 
ZAAM en Frisse Start, kick off op 15 juni 2017, stand van zaken Inductie in beeld 
Jorien Vollaard: Het doel van de bijeenkomst op 15 juni is het in beeld brengen van de situatie per 
school. Wat vinden de verschillende actoren van de stand van zaken? Het instrument dat we hierbij 
inzetten 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). De aanpak bestaat uit 4 rondes: 
1. Schoolleiders/HRM’ers worden geïnterviewd door coaches 
2. Coaches worden geïnterviewd door leidinggevenden of HRM’ers 

De uitkomsten werden direct ingevoerd en gevisualiseerd op het scherm; opvallend bij de 
Klencke opvallend veel rood, bij Calvijn vooral veel groen 

3. Een gesprek per school over de uitkomsten; betrokkenen beoordelen de situatie niet altijd op 
dezelfde manier, zie illustratie hieronder. Doel van het gesprek was het bespreken van de 
verschillen en de redenen daarvoor, het bepalen van een gezamenlijk standpunt en het 
vaststellen van de prioriteiten.  

4. De prioriteiten vormen de basis voor het plan van aanpak dat de komende periode uitgewerkt 
kan worden. Elke school/elk team heeft een begeleider, de begeleider ondersteunt bij het 
uitwerken van conceptproducten. Het plan van aanpak dient begin september aangeleverd te 
worden bij Gert Jaspers 

Uit de terugkoppeling blijkt ondermeer dat de prioriteiten gelegd worden bij het verder ontwikkeling 
van het begeleidingsplan voor jaar 2 en 3, bij doelen voor professionele groei (en dus visie), bij de 
professionalisering van de begeleiders, bij randvoorwaarden om de werkdruk te verlichten en bij de 
totstandkoming van een kaderdocument BSL- ROC-TOP (op te stellen door het bestuur en de 
onderwijsmanagers van de Klencke).  
 

http://www.begeleidingstartendeleraren.nl/
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Scholen en Begeleiders 
Calvijn College  Thomas Jager (FS, Inholland) 
De Klencke (3 teams) Gert Jaspers (Projectleider Zaam OidS/BSL), Marian Zanen (Oids-ROC-TOP) 
Havo de Hof  Lieke Kievits (FS, ROSA) 
Bernard Nieuwentijt Babette Meijer (FS, HvA) 
Pieter Nieuwenland Jorien Vollaard (Projectleider FS) 
NB: de begeleiders hebben nog voor de zomervakantie een afspraak met de school/het team om de 
ingevulde checklist verder aan te vullen en/of aan te scherpen, de prioriteiten vast te leggen én uit 
te werken naar een plan van aanpak. 

 
Volgende bijeenkomsten, de aanpak en de data 
We gaan uit van nog vier werkbijeenkomsten waar we ingaan op actuele ontwikkelingen, good 
practice en praktisch aan de slag gaan met een aantal thema’s. Per bijeenkomst worden er 
gastsprekers uitgenodigd, Elke bijeenkomst wordt afgerond met het uitwerken van een 
conceptproduct, elke bijeenkomst wordt voorbereid door lezen van literatuur of het maken van een 
opdracht.  
Het streven is om in maart 2018 het begeleidingsprogramma én het implementatieplan op orde te 
hebben, inclusief een jaarrooster met activiteiten, betrokkenen en verantwoordelijken. In april 2018 
sluiten we het traject af met een posterpresentatie en een terug-/vooruitblik. In 2019 is er een 
terugkombijeenkomst. De data zijn op: 21-09, 02-11, 30-11, 15-02 en 12-04. 
 
Reacties op bijeenkomst 1 

• Heldere informatie, leuk programma, nieuwe inzichten, gedreven door idealen. Fijn dat we 
mogen deelnemen aan dit traject, we gaan er snel mee om aan de slag.  

• Bijeenkomst heeft bijgedragen aan inzicht in BSL, bewustwording van de eigen situatie. 
Kennisdeling is zinvol en inspirerend. Goed om dit traject samen met andere scholen te doen 

• We hebben al een product BSL maar we willen dit traject benutten om het meer eigen te 
maken, past het bij onze school en onze leerlingen. Informatie ne gesprekken zijn leerzaam. 
Het is goed dat we weer aangehaakt zijn. 

• Helaas was het niet mogelijk om als team vandaag aanwezig te zijn, het invullen van de 
Kijkwijzer was zinnig en riep al allerlei vragen. We willen graag meedoen met het traject. 

• Fijn om samen dit avontuur aan te gaan, om informatie uit te wisselen, goede feedback en 
begeleiding te krijgen. 

 
Bedankt voor de aandacht en de inzet. We wensen jullie een mooie zomer ! 
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OVERZICHT DEELENEMERS, aan- en afwezigen 
 

 School  Deelnemers  15/06 21/09 02/11 30/11 15/02 12/04 
1 Pieter Nieuwland 

College  
 
 
 

Pieter Delsing (leidinggevende) 
Malika Chatyan (sch0olopleider) 
Arjan de Rijk  

- 
V 
V 
 

     

2 Calvijn College  
 
 
 
 

Jacqueline Spek ( leidinggevende) 
Uzeyir Balta (HRM) 
Houda Rifi (begeleider)  

V 
V 
- 

     

3 De Klencke   
H&E 
 
 
 
 

Justin Schild (leidinggevende) 
Jan Karstens (schoolopleider) 
Jessica Schuur (begeleider) 

- 
V 
V 

     

4 De Klencke  
TC en Zorg  
 
 
 
 

Rita van der Hem (leidinggevende) 
Herman Barlag (schoolopleider) 
Linda Tang (HRM) 

V 
V 
V 

     

5 Havo de Hof  
 
 
 
 

Jessica Jensen  
…………………….. 
………………………. 
 

V - 
- 
- 

     

6 Bernard 
Nieuwentijt 
College  
 
 
 
 

Raymond Weijgertse 
(leidinggevende)  
Kimberley Vonk (begeleider/coach) 
Marcus Delgado (egeleider) 

V 
V 
V 

     

Begeleiding Traject BSL-Zaam.2       
Gert Jaspers (OidS/BSL) V      
Kees Buitelaar (Academie) -      
Nettie Beukman (HRM) V      
Thomas Jager (FS, Inholland) V      
Babette Meijer  (FS, HvA), vervangen door Dolinda Rottschäfer - V      
Lieke Kievits (FS, Rosa) -      
Jorien Vollaard (FS) V      
Marian Zanen ( OidS/ toehoorder/ lid voorbereidingsgroep V      

 


