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Graag houden wij iedereen die zich inzet voor het Inductieproject op de hoogte van wat er achter de
schermen op de scholen en in het onderzoek gebeurt. Wij sturen deze nieuwsbrief naar
schoolopleiders, contactpersonen en deelnemende beginnende docenten. Voel u vrij hem binnen uw
school ter informatie aan anderen aan te bieden.
Welkom nieuwe scholen
Dit schooljaar verwelkomen wij weer een aantal nieuwe scholen die mee gaan doen aan het project,
te weten het: Comenius College, Dollard college, Eemsdelta College, Esdal College (overige
vestigingen), H.N. Werkman College, Leon van Gelder, Nordwin College en het Stellingwerf College.
Namens het hele projectteam van harte welkom!
Intervisiemiddag 23 maart 2017!!
Ook dit schooljaar organiseren wij natuurlijk weer een
intervisiemiddag voor alle scholen die meedoen aan
inductie in het noorden. Dit jaar doen wij dat op
donderdag 23 maart van 13:00-17:00 uur in het
Van der Valk Hotel in Assen. Velen van jullie
hebben de vragenlijst intervisiebijeenkomst en
nieuwsbrief ingevuld. Dank daarvoor! Op basis van
jullie input hebben we een programma samengesteld
waarin het uitwisselen van ervaringen centraal staat,
met als onderwerpen: 1) een leerzame invulling van (thema)bijeenkomsten, 2) integratie en
mobilisatie van inductie binnen de school, 3) ICALT & vormgeving van begeleiding, en 4) de
vormgeving vakdidactische begeleiding. Mocht u specifieke vragen rond deze onderwerpen graag
behandeld zien, meld het ons. Ook zelf iets presenteren ter kennisdeling of om feedback uit het veld
te krijgen is mogelijk. Wij vernemen het graag via de mail!
Schoolopleiders, (vak)coaches en directieleden van alle scholen die meedoen zijn van harte
welkom. Daarnaast zal het voltallige inductieprojectteam aanwezig zijn. Aanmelden kan via de
volgende link: http://rug.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3VsB8OVCkzjIxaB Deze link kunt u
verspreiden onder collega’s die interesse voor deelname hebben. Wij zien u graag op 23 maart!
Uitkomsten van het onderzoek
In 2016 hebben we niet stilgestaan wat het onderzoek betreft! Een aantal opbrengsten op een rij: we
hebben 8 nieuwe scholen en 109 nieuwe beginnende docenten geworven, vele data verzameld
(waaronder meer dan 250o leerlingvragenlijsten!!), een nieuw datamanagementsysteem opgebouwd
waardoor we efficiënter kunnen werken, een nieuwe aanmeldprocedure geïntroduceerd en nieuwe
wetenschappelijk artikelen ingediend. Daarnaast wordt gewerkt aan een boek waarin alle regionale
BSL aanpakken van inductie-arrangementen voor beginnende docenten in kaart gebracht worden.
Dit wordt kritisch geëvalueerd in het licht van de effectieve kenmerken van professionele
ontwikkelingsinterventies zoals beschreven in de overzichtsstudie van Klaas van Veen et al. (2010).
De overgang van het datamanagement systeem heeft achter de schermen
nogal wat voeten in de aarde gehad. Ook de komende maanden zullen we af en
toe misschien genoodzaakt zijn enkele gegevens bij jullie te verifiëren. Het
systeem heeft een enorme meerwaarde. Zo kunnen vragen over deelnemers of
binnengekomen data makkelijker beantwoord worden, kunnen deelnemers die
van school of project veranderen gewoon mee blijven doen, is de registratienauwkeurigheid omhoog gegaan en verloopt de feedbackverzending vlotter. Dit
hebben wij met name te danken aan onze nieuwe datamanager Peter Moorer.

Website inductie in het noorden
De website van inductie in het noorden is inmiddels online. Deze
website is onderdeel van de landelijke projectwebsite van
Begeleiding Startende Leraren en te vinden onder de menuknop regio’s-BSL Noord. Je kunt er terecht voor het opzoeken van
informatie over het projectteam, deelnemende scholen, trainingen,
dataverzameling, materialen & hulpmiddelen, publicaties, enz.
Neem gerust eens een kijkje! En er geldt natuurlijk nog steeds, tips
en bijdrages zijn van harte welkom!

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief, zelf een stukje plaatsen of meer weten over het project? Stuur
dan een e-mail naar het volgende adres: inductienoorden@rug.nl

Met vriendelijke groet, mede namens het projectteam,
Michelle Helms-Lorenz
Anna Verkade
Ruth Harmsen

