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Nieuwsbrief 13 BSL
Begeleiding Startende Leraren
Regio Eindhoven e.o.

Deze nieuwsbrief is bestemd voor leraren, schoolbegeleiders, coaches, schoolleiders van de deelnemende scholen
van het project BSL. De nieuwsbrief is bedoeld als informatiebron en als platform voor kennisdeling. De brief wordt
digitaal verspreid via de website van de ESoE en verschijnt tweemaandelijks.

Nu de scholen het nieuwe schooljaar aan het voorbereiden zijn wordt in de projectgroep BSL van
ESoE en Fontys ook vooruitgekeken. Daarnaast wordt er teruggekeken op de afgelopen drie jaren
van het project. Hierover vindt u informatie in deze (voorlaatste) nieuwsbrief.
Daarnaast kunt u lezen hoe het digitaal platform de startende leraren inspireert om dieper na te
denken over hun professionele identiteit. Ondertussen is er veel belangstelling voor de
videocoaching, ook in het buitenland. Een groep van buitenlandse beleidsmakers, begeleiders en
opleiders bezocht Tilburg om kennis te nemen van het coachen met behulp van video en het leren in
de videoclub.

Follow up –gesprekken

In het eerste BSL‐jaar zijn er interviews gehouden
met de schoolleiders van de 13 scholen die destijds
deelnamen aan het project. In de interviews is met
de schoolleiding gesproken over het beleid ten
aanzien van startende leraren en de activiteiten die
binnen scholen werden ondernomen. De interviews maken deel uit van het flankerende onderzoek
dat ESoE en FLOT uitvoeren bij het BSL‐project. Doel van de interviews was het inventariseren van de
begeleidingsstructuur bij aanvang van het BSL‐project. De uitkomsten zijn te lezen in de interne
rapportage die te vinden is op http://www.begeleidingstartendeleraren.nl/ of (samengevat) in
Nieuwsbrief 9.
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Inmiddels zijn we in het derde BSL‐jaar en zijn we vanuit het project benieuwd wat deelname aan het
BSL‐project heeft betekend voor de scholen. Het is dus tijd voor een follow‐up! Om de cirkel rond te
maken zullen we de scholen die in februari 2015 geïnterviewd zijn nogmaals bezoeken voor een
gesprek met de schoolleiding en eventueel schoolcoach/begeleider.
Voor deze follow‐up hebben we team van interviewers samengesteld dat bestaat uit Corry Kocken,
Rita Schildwacht, Willem Maurits en Quinta Kools. Zij zoeken contact met de scholen die in het
voorjaar van 2015 geïnterviewd zijn en maken een afspraak voor het follow‐up gesprek.
In deze follow‐up zullen de volgende thema’s aan de orde komen:
‐ Deelname aan verschillende onderdelen van BSL‐project
‐ Begeleiding van startende leraren in schoolbeleid
‐ Aanwezigheid van en taken van begeleiders/coaches
‐ Opbrengsten van deelname aan BSL voor de school

Uitloopperiode BSL‐project

In Nieuwsbrief 12 stond al aangekondigd dat het BSL‐
project met een uitloopperiode wordt afgesloten. Binnen
deze uitloopjaren verschuift het aandachtspunt binnen
alle regionale projecten naar het verduurzamen en
verankeren van inductie‐onderdelen, waarbij rapportage
over het project en kennisdeling een grote rol innemen.
Binnen het Eindhovens BSL‐project zijn er drie
speerpunten.
Onderzoek
Tijdens de eerste drie jaren van uitvoering zijn er naast begeleiding op identiteit veel onderzoeksdata
verzameld. Veel van deze gegevens zijn nog niet geanalyseerd. De komende tijd wordt een inhaalslag
gemaakt met het rapporteren over de gevonden resultaten. Focus daarbij ligt op de begeleiding
vanuit een identiteitsperspectief: het ontwikkelen van een betrouwbaar, valide identiteit‐instrument
en de verduurzaming van begeleiding van startende leraren. Vanuit begeleidingsperspectief is het
belangrijk om de krachtige elementen uit de identity workshops (uit de projectjaren 2015‐2016) en
het digitaal platform (2016‐2017) te achterhalen.
Nieuw onderzoek (in de vorm van de follow‐up gesprekken) wordt opgezet om na te gaan wat de
participatie aan het BSL‐project heeft opgeleverd in de ogen van de schoolleiders en de coaches voor
de scholen. Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek bij de aanvang van het project (zie interne
rapportage, Kools et al, 2016).
Bovenstaande regionale onderzoek staat in het teken van verduurzaming, verankering en
kennisdeling van de regiospecifieke elementen van het BSL‐project. Het landelijk (ICALT)‐ onderzoek
blijft ongewijzigd. Cohort 1 _2014 heeft dit jaar de laatste meting (deadline = 31 mei 2017),
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cohort 2_2015 krijgt nog twee einde‐schooljaarsmetingen en cohort 3_2016 krijgt nog drie einde‐
schooljaarsmetingen. Elk cohort participeert in totaal vier metingen. In schema:

Overzicht dataverzamelingen per cohort (tussen haakjes aantal metingen per schooljaar)
2014‐2015

2015‐2016

2016‐2017

2017‐2018

cohort_1 (2x)

cohort_1 (1x)

cohort_1 (1x)

cohort_2 (2x)

cohort_2 (1x)

cohort_2 (1x)

cohort_3 (2x)

cohort_3 (1x)

2018‐2019

cohort_3 (1x)

Ondersteuning
De ondersteuning met hulp van het digitaal platform (www.lerarenplatform.nl) wordt in de uitloop
periode behouden. Binnen het platform willen we meer assignments aanbieden zodat starters in
overleg met hun coaches een bepaalde assignment kunnen kiezen die zij in hun
begeleidingsgesprekken centraal stellen. Om starters én coaches te ondersteunen met het gebruik
van het platform worden twee bijeenkomsten per jaar aangeboden.
Coachen met videofeedback wordt in schooljaar 2017‐2018 opnieuw verzorgd in de vorm van twee
afzonderlijke trainingen (Basistraining deel A en Verdiepingstraining deel B).
In de uitloop periode hoeven geen nieuwe onderdelen (zoals lesson studies/videoclubs) te worden
opgezet. Van scholen die deze onderdelen al eerder hebben uitgevoerd, wordt verwacht dat zij in
staat zijn de onderdelen zelf uit te voeren. Desgewenst zijn adviesgesprekken met het ESoE/FLOT‐
projectteam mogelijk om nieuwe projecten op te starten. Ondersteuning blijft wel mogelijk, zij het in
mindere mate. Op de informatiebijeenkomst op 4 juni (zie elders deze nieuwsbrief) krijgen scholen
meer informatie over mogelijke vormen van begeleiding.
Verduurzamen en kennisdeling in het digitaal platform
Borging en verankering van inductie‐onderdelen gaat plaatsvinden door het opschalen van het
digitaal platform. Ook starters die niet bij het landelijk BSL‐project zijn aangemeld en studenten aan
de lerarenopleiding kunnen gebruik gaan maken van het platform. De interne kennisdeling zal in de
uitloop periode via een newsflash in het platform gaan plaatsvinden. Onderzoeksresultaten worden
gepresenteerd op diverse wetenschappelijke fora en in verschillende publicaties. Geïnteresseerden
kunnen deze publicaties terugvinden op de verschillende websites
(http://www.begeleidingstartendeleraren.nl/ of https://www.tue.nl/universiteit/over‐de‐
universiteit/eindhoven‐school‐of‐education/voor‐docenten‐en‐scholen/begeleiding‐startende‐
leraren/) ) of op het platform (www.lerarenplatform.nl). Het projectteam ziet er ook op toe dat er
bijgedragen wordt aan landelijke initiatieven, zodat de resultaten die in het Eindhovense project zijn
verzameld ook landelijk hun weg vinden.
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Digitaal platform

Thema 2: Positionering als docent
In het tweede assignment in het lerarenplatform is stilgestaan bij welke positie de startende docent
inneemt bij leerlingen, collega’s en leidinggevenden. Voor elke positie is een afbeelding gezocht en
de positie is toegelicht door de starter. Door dit assignment wordt duidelijk hoe de starter staat ten
opzichte van anderen in de school en of dat overeenkomt met hoe hij/zij dat eigenlijk het liefst zou
willen. Dit assignment is door 34 startende leraren uit het project aangeleverd. Er zijn mooie stukken
geschreven waar veel aandacht aan besteed is. De afbeeldingen zijn met zorg en creativiteit
uitgekozen.
De positioneringen die ten aanzien van leerlingen werden ingenomen waren voor de meeste starters
duidelijk. Ze varieerden van meer leerstofgerichte positionering waarin de leraar zichzelf ziet als
motor van het leerproces, tot positioneringen waar de starter meer wil aansluiten bij het leerdoel
van de leerlingen. Ten aanzien van collega´s worden ‘een eigen mening kunnen geven en laten zien
wat je in huis hebt’, belangrijk gevonden. Ook worden ‘goede samenwerking, acceptatie door de
anderen’ veel genoemd. ‘Je op je plek voelen’ lijkt cruciaal voor starters om zich te laten zien en ook
vernieuwend durven te zijn. Over de positionering ten aanzien van leidinggevenden werd het meest
getwijfeld. Veel starters accepteren wat de leiding zegt en soms worden meningen alleen gegeven als
ernaar gevraagd wordt. De groep docenten die het heel belangrijk vindt actief deel te nemen aan het
gesprek over onderwijs, wil graag dat leiding en docenten naar elkaar luisteren en vindt dat de school
wordt gevormd door docenten en leiding samen.
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Over het algemeen worden waarden als ‘goede samenwerking’ en ‘je gewaardeerd voelen’
veelvuldig genoemd en dus belangrijk gevonden. Docenten geven aan dat ze authentiek willen zijn,
het belangrijk vinden een samen‐gevoel te hebben en willen hun ideeën te laten zien. Voor scholen is
het dus belangrijk om stil te staan bij goede samenwerking en onderlinge waardering, omdat het
wellicht ook stimulerend kan werken bij starters om hun eigen mening niet achter te houden en
ideeën over goed onderwijs vanaf het begin in de praktijk te brengen.

Thema 3: Het professionele landschap
Vanaf 3 april staat het nieuwe assignment over het professionele landschap online. De metafoor van
het onderwijslandschap wordt gebruikt als beeld om na te denken over verhalen die in dat landschap
met zijn verschillende gebieden belangrijk zijn en welke elementen je daarin meer of minder
aanspreken.
Eén gebied in dit landschap betreft
‘lesgeven aan leerlingen in de klas’.
Andere gebieden bevinden zich
‘buiten de klas´ en betreffen
bijvoorbeeld secties, waar je als
vakcollega’s met elkaar ideeën
afstemt; de school als geheel waar je
denkbeelden over visie en doelen
deelt; of het gebied van wetgeving,
politiek en maatschappelijke normen
en waarden.

Elk gebied ziet er dus anders uit en heeft eigen kenmerkende opvattingen en werkwijzen en creëert
een eigen ´verhaal´. In het gebied waarin je werkt met leerlingen in de klas, kan je het bijvoorbeeld
als een uitdaging zien om alle leerlingen actief bij de les te betrekken. In het gebied buiten de klas
kan het verhaal van de sectie heel anders zijn, als daar de gedeelde opvatting heerst dat leerlingen
nog niet in staat zijn om zelfstandig en actief te leren. Jouw verhaal en dat van de sectie passen dan
binnen dit landschapsgebied minder goed bij elkaar. Zo kan je ook in gebieden van wetgeving,
politiek of maatschappelijke normen en waarden je meer of minder thuis voelen bij verhalen.
Bijvoorbeeld bij het verhaal dat het onderwijs in de toekomst meer moet aansluiten bij de
leerbehoeften van de leerling.
In dit assignment wordt de starter gevraagd na te denken over de verhalen die belangrijk zijn in het
eigen onderwijslandschap en die het denken of het handelen als docent beïnvloeden. Op 19 april
wordt dit derde assignment door de startende leraren aangeleverd in het platform.
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Buitenlandse gasten komen op FLOT leren over videocoaching en de videoclub
Collegiaal leren in een videoclub is een heel krachtige
strategie om in scholen een gesprek op gang te
brengen tussen docenten over hun onderwijs.
Videofeedback is een uitstekend middel om eigen
klassenpraktijken in de school te delen en gezamenlijk
te onderzoeken. Het stimuleert zowel de
competentieontwikkeling van de individuele docent,
maar bevordert ook gezamenlijk nadenken over
keuzes, eigen idealen en over wie men wil zijn als
leraar. Door het delen van video‐opnamen van eigen
lessen en het gesprek hierover wordt daarnaast ook de
teamontwikkeling gestimuleerd.

This was one of the most powerful
international events I have ever
attended! I’ve got a lot of ideas,
inspiration and braveness from your
presentations, workshops and
experiences. I’ve also got a thoughtful
and detailed insight into what you have
already done in the field of
schoolcoaching and peercoaching and I
must say that it will be inspirational also
Citaat uit een mail die een van de deelnemers ons toestuurde

Voor ervaringen met de videoclub is inmiddels ook internationale belangstelling. Afgelopen winter
hebben Quinta Kools en Rita Schildwacht een aantal beleidsmakers, schoolbegeleiders en
lerarenopleiders op FLOT ontvangen die een week lang kwamen leren over hoe je coacht met
videofeedback en hoe je een videoclub kunt organiseren en begeleiden. Er waren gasten vanuit de
Senatsverwaltung en van de Europaberatung uit Berlijn, vanuit het nationale nascholingsinstituut van
Slovenië en vanuit de lerarenopleidingen van de universiteiten van Tübingen en Aberdeen. Een week
lang hebben wij hen getraind in het coachen met videofeedback en het begeleiden van een
videoclub. Ook kregen de deelnemers de kans om direct met een aantal scholen in gesprek te gaan
over hun ervaringen met de videoclub. Met dank aan het Stedelijk College Eindhoven,
Scholengemeenschap Were Di en het Theresialyceum voor hun bijdragen hieraan. Veel waardering
was ook voor de workshop waarin de deelnemers zelf oefenden met de rol van peercoach en voor de
workshop rond reflecteren in dialoog. De wijze waarop je een veilige leeromgeving kunt scheppen en
bewaken voor videocoaching was voor veel deelnemers een eye‐opener.
Inmiddels is de videoclub begonnen met een bescheiden opmars in Europa. Berlijn en Slovenië
starten dit voorjaar al in scholen met de videoclub, en Tübingen en Aberdeen zijn gestart met
gesprekken op hun instituut over hoe ze de videoclub gaan inbouwen in het curriculum van hun
opleidingen.

Uitwisselingsmiddag ‘BSL in mijn school’
Als deelnemer aan het BSL‐project van Eindhoven School of
Education of van Tilburg University in de regio’s Noord‐Brabant
en Zeeland bent u bezig met de begeleiding van startende
leraren op uw school. Naast een aantal regionale verschillen
tussen de BSL‐projecten van ESoE en Tilburg University, zijn de
begeleidingsactiviteiten in de school rond coachen met
videofeedback en collegiaal leren in een videoclub of een
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lesson study groep grotendeels hetzelfde. Maar scholen leggen eigen accenten en vinden eigen
uitvoeringswijzen die passen bij de context van de school. Zo is er binnen BSL in onze regio sprake
van een grote verscheidenheid en rijkdom aan begeleidingsvormen en uitvoeringswijzen.
Wij willen deze rijkdom laten zien en scholen de gelegenheid bieden om ervaringen uit te wisselen en
van elkaar te leren. Daarnaast geven wij een update met betrekking tot de komende BSL‐activiteiten
rond coachen met videofeedback en het begeleiden van trajecten van collegiaal leren in de school.
Schoolcoaches, schoolmanagers en schoolcontactpersonen willen wij hierbij graag uitnodigen voor
deze bijeenkomst. Ook scholen die nog niet deelgenomen hebben aan deze activiteiten maar die zich
hierop wel graag willen oriënteren zijn van harte welkom.




Datum: vrijdag 2 juni 2017
Tijd: 13.30‐16.30 uur
Plaats: Fontys Lerarenopleiding Tilburg
U kunt zich voor 22 mei 2017 aanmelden voor deze
bijeenkomst door te mailen naar
m.schildwacht@fontys.nl

Conferenties over begeleiding van startende leraren
De begeleiding van startende leraren staat volop in de belangstelling. Tussen maart en juni van dit
jaar geven verschillende betrokkenen van het BSL‐project ESoE‐FLOT acte de présence.
Slotconferentie versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen (VSLS)
Op 24 maart vond een conferentie plaats als afsluiting
van het project versterking samenwerking
lerarenopleidingen en scholen. Het onderwerp
begeleiding van startende leraren nam er een
prominente plaats in vanuit het uitgangspunt dat
begeleiding van startende leraren belangrijk is voor een
doorgaande professionele ontwikkeling. Binnen vijf
academische opleidingsscholen is in kenniskringen
gewerkt aan programma’s en instrumenten voor de
ondersteuning van startende leraren.
Landelijke (interne) werkconferentie
Op 8 juni is er in het Spoorwegmuseum in Utrecht een
landelijke (interne) werkconferentie. Doel van de
conferentie is een uitwisseling tussen de negen verschillende
BSL‐projecten in Nederland. Ook de schoolbegeleiders hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.
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VELON‐conferentie
Janine Mommers verzorgde op de VELON‐conferentie voor lerarenopleiders een presentatie waarbij
ze inging op de ervaringen met de identity workshops en het digitale lerarenplatform met betrekking
tot het opbouwen van een professioneel zelfbeeld. Ervaringen met de workshops laten zien dat een
bovenschoolse dialoog tussen startende leraren erg gewaardeerd wordt in het nadenken over
professionele identiteit. De ervaren werkdruk door deelname aan workshops werd als nadelig gezien.
In het digitaal platform is er veel aandacht voor dieperliggende verhalen over de eigen identiteit en
wordt het contact met de eigen coach belangrijker. Hierdoor wordt het nadenken over identiteit
gekoppeld aan het werken in de schoolpraktijk. Ondanks dat door het digitaal platform minder
werkdruk wordt ervaren, wordt de dialoog met peers gemist. Belangrijk is om zowel de starters als
de coaches op de mogelijkheden van de groepsdiscussie binnen het platform te wijzen. Aandacht
moet uitgaan naar een combinatie van het verwoorden van diepgaande verhalen over de eigen
identiteit en het delen van deze identiteitsverhalen in dialoog met peers om een realistisch beeld te
krijgen van wie je bent als docent en optimaal te kunnen leren op identiteitsniveau (zie
https://www.tue.nl/universiteit/over‐de‐universiteit/eindhoven‐school‐of‐education/voor‐docenten‐
en‐scholen/begeleiding‐startende‐leraren/) of www.lerarenplatform.nl.

Voor in de agenda
Activiteit:

Datum:

Tijd:

Plaats:

Assignment 3
Schoolbegeleidersoverleg

19 april 2017
9 mei 2017

15.00 ‐17.00 uur

Platform
ESoE

Vraagstelling n.a.v. assignment 3 in het forum
Bijeenkomst coaches over digitaal platform:
evaluatie
Deadline onderzoeksverzameling RUG/LONIE
(ICALT)

15 mei 2017
31 mei 2017

15.00‐17.00 uur

Platform
ESoE

Uitwisselingsmiddag BSL in mijn school
Eindworkshop cohort 2
Landelijke werkconferentie BSL

2 juni 2017
6 juni 2017
8 juni 2017

13.30 ‐16.30 uur
9.00 ‐12.00 uur
10.45 – 17.00 uur

Eindworkshop cohort 3

14 juni 2017

9.00 ‐12.00 uur

FLOT
ESoE
Spoorweg‐
museum
ESoE

Schoolbegeleidersoverleg

19 juni 2017

15.00 ‐17.00 uur

ESoE
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