Nieuwsbrief 12

ZOMER 2017

Frisse Start, dat is de naam van het project Begeleiding Startende Leraren in de regio Noord-Holland en
Zuidelijk Flevoland. De naam staat voor wat we beogen met het project: samen met opleidingen en scholen een
frisse, succesvolle start voor beginnende leraren in het voortgezet onderwijs creëren.
De projecten Begeleiding Startende Leraren (BSL) worden gefinancierd vanuit OCW in het kader van de
ambities die geformuleerd zijn in de Lerarenagenda 2013-2020 en in het sectorakkoord van het Voortgezet
Onderwijs. De BSL-projecten zijn gericht op het versnellen van de professionele groei en het reduceren van de
uitval van starters. Hiertoe worden driejarige inductie-arrangementen ontwikkeld. Zie
www.begeleidingstartendeleraren.nl voor meer informatie over het project BSL. Kijk bij regio Noord Holland voor
specifieke informatie over Frisse Start.
Bij Frisse Start zijn de vier Amsterdamse Lerarenopleidingen voor VO betrokken en inmiddels werken we samen
met ruim 60 scholen vanuit verschillenden Opleidingsscholen.

TERUGBLIK OP 2016-2017, een actief en succesvol jaar
RUG-onderzoek: in het totaal participeren er 302 starters in onze regio aan het RUG-onderzoek. De uitbetaling
voor tranche-1 vindt plaats vanaf eind september 2017.
ICALT-trainingen: de teller staat nu op 525 voor ICALT-1 (werken met het instrument), 331 voor ICALT-2
(bepalen van Zone van Naaste Ontwikkeling) en 56 voor ICAlT-3 (gespreksvoering, activeren, differentiëren en
leerstrategieën).
De reacties op de trainingen zijn enthousiast en positief: “met weinig energie aan de training begonnen en met
meer energie te training verlaten”, “Leuke training, leerzaam, ontspannen sfeer”, “Mooie opfris, meer scherpte
aangebracht”, “Weer genoeg stof om over na te denken”, “Het brengt erg veel in beweging, in de hele school”.
Trajecten BSL ‘ontwerpen van Inductie-arrangementen’: dit jaar hebben 37 scholen het traject afgerond met
het opleveren van het eindproduct BSL. De kwaliteit van de producten wordt steeds beter!
Het traject BSL-Amsterdam (samenwerking met Junior Leraar en terug met dat Tekort) hebben we afgesloten met
de conferentie “If you start me up, I’ll never stop’ (ruim 140 deelnemers) en een slotpublicatie. De producten die
de Amsterdamse scholen opgeleverd hebben zijn in te zien via http://www.verenigingosvo.nl/aanpaklerarentekort/begeleiding-startende-leraren/ .
Reacties: ‘het was hard werken, het heeft veel opgeleverd, samen nadenken over visie, veel gesprekken in
school, professionele groei, het belang van personeelsbeleid, we praten nu eenzelfde taal en dat helpt’.
Diversen: de belangstelling voor de ICALT-trainingen is groot ook vanuit actoren die zelf niet direct bij het
begeleiden van startende leraren betrokken zijn. We hebben daarom een aanbod ‘ICALT op maat’ ontwikkeld
voor verschillende doelgroepen, variërend van workshops/presentaties tot bijeenkomsten van meerdere
dagdelen. Op conferenties van opleidingsscholen en de VO-raad hebben we regelmatig workshops gegeven
over de aanpak en opbrengsten van Frisse Start. De lerarenopleidingen die betrokken zijn bij Frisse Start
besteden steeds meer aandacht aan de voorbereiding van studenten op de fase na de opleiding én het
perspectief van een leven lang leren.
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VOORUITBLIK OP 2017-2018, trainingen op locatie, maatwerk
We zijn blij dat het BSL-project verlengd is tot zomer 2019 en dat we onze activiteiten nog 2 jaar kunnen
continueren.
ICALT-trainingen: we willen de trainingen zoveel mogelijk op locatie gaan aanbieden voor groepen van
ongeveer 15 personen. Een combinatie van ICALT-1 en 2 op één dagdeel is mogelijk mits de deelnemers zich
voorbereid hebben door het volgen van de digitale training http://lerenobserveren.nl .
Voor uiteenlopende doelgroepen kunnen we ICALT op Maat bieden. Kijk voor meer informatie op de website.
Trajecten BSL ‘ontwerpen van Inductie-arrangementen’ : in juni zijn de trajecten BSL-Zaam (2) en OVOZaanstad van start gegaan. Komend jaar hopen we trajecten te starten met andere besturen van scholengroepen.
Ook ‘losse scholen’ die belangstelling hebben kunnen zich melden. We onderzoeken dan de mogelijkheid voor
een maatwerktraject.
Voor de scholen die het traject BSL I-A afgerond hebben organiseren we terugkombijeenkomsten. We doen dit
om de implementatie te volgen, te horen welke problemen er spelen en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen.
Ook zullen we aandacht besteden aan actuele ontwikkelingen rondom BSL en het onderwerp ‘professionele
groei, leven lang leren en loopbaanpaden’.
AANKONDIGING TERUGKOMBIJEENKOMST, 18 september 2017 van 17.00 – 20.00
Onderwerp: Loopbaanpaden en doorlopende leerlijnen voor Amsterdamse leraren
Locatie: Hogeschool van Amsterdam, Wibautstraat 3b
GERICHTE UITNODIGING VOLGT EIND AUGUSTUS
Diversen:
De stuurgroep Amsterdamse Onderwijsopgave start diverse projecten in het kader van het lerarentekort.
Het onderzoeksrapport naar Stress en Welbevinden bij Starters (UvA) wordt deze zomer opgeleverd.
De VO-raad heeft met vertegenwoordigers vanuit opleidingen, scholen en OCW werkconferenties georganiseerd
om het beroepsbeeld voor leraren aan te scherpen. De conceptproducten worden regionaal voorgelegd.
Meer nieuws hierover vindt u in de volgende nieuwsbrief.

We wensen u een prachtige zomer!
Wij wensen u een prachtige zomer!

Marijke Blom, Jan de Boer, Anneke Dekker, René Grimbergen, Marcelle Hobma, Thomas Jager,
Lieke Kievits, Hans van der Linden, Natasja Maas, Babette Meijer, Cocky van der Meulen,
Dolinda Rottschäfer, Els Scheringa en Jorien Vollaard
Wilt u reageren? Neem dan contact op met onze projectsecretaris, Marijke Blom: m.h.blom@vu.nl.
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