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Project Begeleiding Startende Leraren.
Begeleiding Startende Leraren is een project dat een inductiearrangement ontwerpt en implementeert
waar in 2017 80 % van de startende leraren op VO scholen in Noord-Holland en Flevoland participeert.
Het inductie arrangement zet in op de optimale inzet van de capaciteiten van startende leraren in
relatie tot de cultuur en infrastructuur van de school. Het project is geïnitieerd door OCW. Voor NoordHolland en Flevoland zijn de VU en de UvA de dragers van het project. Op landelijk niveau voeren nog
negen andere Universitaire Lerarenopleidingen soortgelijke trajecten uit.
Voor recente informatie over startende leraren: kijk naar agendapunt 4 op : www.delerarenagenda.nl

Inleiding
In maart 2014 schreven we de eerste Van de projectleiders. Er is sindsdien veel gebeurd binnen en
buiten het project rond startende leraren. We zetten de belangrijkste zaken op een rij.
Marcelle Hobma
Marjan van Roozendaal
Projectleiders BSL

Aanmelding startende leraren
Vanuit alle hoeken van Noord-Holland en Flevoland zijn startende leraren aangemeld. Er is veel
animo. Op dit moment vullen de contactpersonen van de scholen alle gegevens in die nodig zijn voor
het onderzoek vanuit de Rijks Universiteit Groningen ( RUG) en om de scholen de €1.000,00 per
startende leraar uit te kunnen betalen.
Eind augustus verspreiden we onder alle deelnemende scholen en uitvoerders binnen het project per
actor : - startende leraar – contactpersoon – observator- een document waarin precies staat wat die
betreffende persoon kan verwachten en wat er van hem verwacht wordt in het kader van de ICALT
observaties voor het onderzoek.
Het is niet meer mogelijk om voor het studiejaar 2014-2015 startende leraren aan te melden. In het
voorjaar van 2015 geven we opnieuw de mogelijkheid voor aanmelding van startende leraren.
Wie komen er dan in aanmerking?
Een startende leraar heeft op het moment van deelname aan het project een eerste of tweede
graads bevoegdheid, of een PABO diploma en heeft maximaal 2 jaar onderwijservaring .
Het project richt zich niet op:
- Leraren in Opleiding
- Onbevoegden en onderbevoegden
- Leraren die tijdelijke vacatures vervullen
- Ongediplomeerde zij-instromers
- Leraren die al langer dan twee jaar in de school werkzaam zijn

De reikwijdte van het project
We hebben in de startfase van het project gemerkt dat er op scholen verwachtingen leven dat vanuit
het project ook bijeenkomsten voor startende leraren worden georganiseerd. Dat behoort niet tot de
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reikwijdte van dit project. Het project richt zich op de coaches van de startende leraren. De
bevindingen uit de ICALT observaties die bij de startende leraren worden uitgevoerd, gaan wel een
rol spelen in de begeleidingsarrangementen die binnen het project ontwikkeld worden. In de loop
van het studiejaar 2014-2015 komt de projectgroep BSL met een nog nader te bepalen scholingsvorm
voor coaches van startende leraren.
Samenwerking met andere projecten
Er is in Noord-Holland en Flevoland de afgelopen maanden goed geïnvesteerd om de projecten die
zich in de regio bezighouden met startende leraren elkaar te laten versterken. De betrokkenen van
Juniorleraarschap - Weg Met Dat Tekort - Verbinden en Vernieuwen - Flevokans - Versterking
Samenwerking - weten elkaar te vinden, delen de opgedane kennis en stemmen hun activiteiten op
elkaar af.
Wie zijn de uitvoerders binnen BSL ?
Binnen het project zijn drie groepen mensen actief:
1. De projectgroep
Ervaren schoolopleiders/instituutsopleiders ontwerpen vanuit hun kennis en ervaring
arrangementen voor coaches van startende leraren. Op dit moment inventariseren ze wat er al
gebeurt op dit gebied in Noord - Holland en Flevoland en zijn ze op zoek naar vernieuwende
inzichten. Zo zorgen zij dat ze zo goed mogelijk aan kunnen sluiten op bestaande programma’s om
vandaar uit inspirerend maatwerk te kunnen leveren.
2. De train de trainersgroep
Deze groep zorgt dat de startende leraren die aangemeld zijn voor het project geobserveerd worden
volgens de ICALT aanpak van de Rijks Universiteit Groningen, waar alle BSL projecten in het land aan
meedoen. De eerste aandacht gaat uit naar de observaties die vóór de herfstvakantie gedaan
moeten worden. Op 3 en 10 september worden daar extra observanten voor opgeleid. Na de
herfstvakantie buigt de groep zich over de vraag hoe in onze regio het handigst nieuwe trainers
opgeleid kunnen worden om de groep startende leraren, die in de loop van het project steeds groter
wordt, goed en doelmatig te kunnen blijven observeren.
3. De onderzoeksgroep
Binnen het project wordt flankerend onderzoek gedaan naar en over begeleidingsarrangementen. De
onderzoekers zorgen voor inhoudelijke input over het begeleiden van startende leraren tijdens en na
de projectperiode.
Een stuurgroep houdt het project in de gaten: Gebeurt er wat er afgesproken is? Hieronder staan de
namen van alle betrokkenen op een rij. Als projectleiders vervullen wij in elke groep en tussen de
groepen een rol.
Projectgroep
Els Scheringa
Thomas Jager
Fréderike Westera
Henk Brouwer

Organisatie
VU
inHolland
UvA
HvA
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Patrick Rietveld
Jeroen Bergamin
Lieke Kievits

College De Meer
Het 4e Gymnasium
Alkwincollege

Train de trainers ICALT
Els Scheringa
Thomas Jager
Gerard Ruijs
Saskia Attema
Mariska Min
Frederike Westera
Yke Meindersma

VU
inHolland
UvA
VU
UvA
UvA
VU

Onderzoekers
Helma Koomen
Randy Heilbron
Anja Swennen
Jurrien Dengerink
Begeleidingscommissie
Jos Beishuizen
Peter de Jong
Stuurgroep
Dominicus Kamsma
Ineke Schaveling
Roy de Haan
Monika Defourny

UvA
VU
VU
VU
VU
UvA

VU
UvA
Zaam
ROWF

Frisse Start 1 oktober
We werken nu toe naar onze startconferentie op 1 oktober. Een kennis - en netwerkevenement voor
coaches van startende leraren, schoolopleiders, instituutsopleiders, schoolleiders, stuurgroepleden,
bestuurders VO Noord-Holland en Flevoland en landelijke sleutelfiguren op het gebied van inductie.
Een bijeenkomst waarmee we de intentie hebben dat de bezoekers hun kennis kunnen opfrissen en
dat ze met verfrissende inzichten naar hun eigen school terugkeren.
We hopen velen van jullie daar te ontmoeten.

Vragen, suggesties of opmerkingen?
Wij zijn op de volgende manieren te bereiken:
Marcelle Hobma
marcelle.hobma2@gmail.com m.m.g.m.hobma@vu.nl
0652358820
Marjan van Roozendaal
0657333876

m.vanroozendaal@hetnet.nl

m.j.h.van.roozendaal@vu.nl
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