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Begeleiding startende leraren
De begeleiding van starters* staat hoog op de agenda van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De minister, mevrouw M. Bussemaker, 
heeft de ambitie om inductietrajecten bij 80% van de scholen in het voortgezet 
onderwijs te realiseren.**

Vanuit deze ambitie heeft OCW een aantal projecten geïnitieerd, zoals:

•	 Begeleiding Startende Leraren (BSL, op regionaal niveau)
•	 Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen 

(VSLS, op regionaal niveau)
•	 Verbinden en vernieuwen (Risicoregio Noord Holland Noord)
•	 Terug met dat Tekort (Risicoregio Amsterdam)
•	 Juniorleraarschap (Amsterdam)

Deze brochure gaat over het project Begeleiding Startende Leraren (BSL) in de 
regio Noord-Holland en Zuidelijk Flevoland, met de naam Frisse Start. In deze 
inleiding eerst een toelichting op het landelijke project BSL. 

Vraag aan universitaire lerarenopleidingen
Voor het project Begeleiding Startende Leraren (BSL) heeft OCW aan de 
Nederlandse Universitaire Lerarenopleidingen (ULO’s) en de lerarenopleidingen 
van de technische universiteiten (TULO’s) gevraagd om samen met een 
aantal hogescholen driejarige inductiearrangementen te ontwikkelen. 
Die arrangementen moeten voldoen aan een vijftal eisen van OCW: 
vermindering werkdruk, enculturatie in school(beleid), basis voor doorgaande 
professionalisering, begeleiding in de klas, intervisie met peers en begeleiding 
door mentoren. 
De lerarenopleidingen werken in hun eigen regio intensief samen met het 
scholenveld en ontwikkelen een eigen aanpak met een eigen focus.
Elke lerarenopleiding of combinatie van lerarenopleidingen heeft daarnaast 
de opdracht gekregen om verdiepend flankerend onderzoek te verrichten.

inleiding

*   Volgens de richtlijnen van het project zoals dat door OC&W wordt bekostigd, is een starter een leraar die 
werkzaam is op een school in de eerste drie jaar nadat hij/zij een lesbevoegdheid heeft behaald. 

** Zie voor meer informatie hierover de website www.delerarenagenda.nl met speciale aandacht voor agendapunt 4.
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Inductieararrangementen
OCW beoogt met het landelijke project BSL de 
uitval van starters te reduceren en de professionele groei 
te versnellen. Middelen daartoe zijn het creëren van goede 
condities voor starters, driejarige inductiearrangementen, 
scholing van begeleiders en onderzoek.
Er is gekozen voor een regionale aanpak om de 
samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholenveld 
te bevorderen en om maatwerk mogelijk te maken.

In de regio Noord Holland en Zuidelijk Flevoland werken 
de vier lerarenopleidingen - Vrije Universiteit (VU), 
Universiteit van Amsterdam (UVA), Hogeschool van 
Amsterdam (HvA) en Hogeschool Inholland - samen met 
het scholenveld in het project BSL. De stuurgroep heeft 
gekozen voor de naam Frisse Start. Deze naam past bij 
de ambitie: een frisse, succesvolle start creëren voor 
beginnende leraren in het voortgezet onderwijs.

Onderzoek starters
Binnen het kader van het landelijke project BSL 
werken lerarenopleidingen en scholen samen met 
de Rijksuniversiteit Groningen om starters in de klas 
te kunnen observeren en onderzoeksgegevens te 
verzamelen. Overal wordt daarvoor het ICALT-instrument 
ingezet. Het onderzoek van de RUG loopt tot en met 2019.
 

Opbrengsten project Frisse Start 
•	 In 2016-2017 nemen 90 scholen in onze regio en 

hun startende leraren deel aan in het kader van 
dit project ontwikkelde inductiearrangementen 
(begeleidingsprogramma’s).

•	 Scholen houden in hun beleid rekening met het 
creëren van goede condities voor de starters.

•	 De startende leraren zijn binnen drie jaar 
beroepsbekwaam.

•	 Begeleiders van starters hebben scholing gevolgd.
•	 In de regio is een visie ontwikkeld op de 

totstandkoming van een doorlopende leerlijn voor 
starters, op goede condities voor starters, op driejarige 
inductieprogramma’s voor starters en op trainingen 
voor begeleiders en schoolopleiders.

•	 In de regio is een Train de Trainergroep gevormd.

Contact projectorganisatie Frisse Start

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met:

Marijke Blom, projectsecretaris

Marcelle Hobma, projectleider 

Jorien Vollaard, projectleider (a.i.)

  
 

 

m.h.blom@vu.nl

m.m.g.m.hobma@vu.nl 

jorienvollaard@euronet.nl 
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1 Met de inductiearrangementen wil OCW een doorlopende leerlijn tot stand 
brengen naar volledige beroepsbekwaamheid voor beginnende leraren. 
Frisse Start streeft naar het ontwikkelen van een visie op vormgeving en inhoud 
van deze arrangementen en naar een vertaling van die visie in programma’s die 
maatwerk mogelijk maken.

Het traject bestaat uit: 
1. Bevorderen van goede condities in de school voor het begeleiden van 

beginnende leraren, voor zover die condities nog niet aanwezig zijn. 
2. Ontwikkelen en uitvoeren van een basisprogramma begeleiding eerstejaars 

startende leraren en van een voortgezet programma voor startende leraren 
die beschikken over de bekwaamheden uit het basisprogramma.

3. Trainen van begeleiders (onder andere coaches, werkplekbegeleiders, 
praktijkbegeleiders, leermeesters) voor het basisprogramma 
en voor het voortgezet programma. 

4. Samenstellen van een groep Train de Trainer-Inductie die duurzaam kan 
bijdragen aan de training en verdere professionalisering van begeleiders en 
schoolopleiders.

In nauwe samenwerking met het scholenveld worden eerst de bestaande 
inductiearrangementen in beeld gebracht. Leden van de projectgroep 
inventariseren condities en arrangementen bij de deelnemende scholen, 
interviewen begeleiders, schoolopleiders en schoolleiders en doen bronnen-
onderzoek. De uitkomsten worden beschreven, voorgelegd aan de direct 
betrokkenen en op basis van feedback bijgesteld.
Vervolgens wordt gekeken hoe - mede op basis van onderzoeksresultaten op 
dit terrein - deze programma’s aangevuld en verbeterd kunnen worden. Een 
conceptrapportage verschijnt voorjaar 2015. 

inductie-
arrangementen
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Goede condities
Frisse Start wil bevorderen dat er voor beginnende leraren:
 
•	 goede condities op schoolniveau zijn voor het 

verminderen van de werkdruk, 

•	 een infrastructuur in de school aanwezig is waarbinnen 
hij/zij de eigen professionele identiteit verder kan 
ontwikkelen, passend in de cultuur van de school en 

 
•	 dat die professionele ontwikkeling ook door het 

personeelsbeleid van de school wordt gestimuleerd en 
gefaciliteerd. 

Met de deelnemende scholen worden de condities in 
de school voor de doorgroei van beginnende leraren 
naar volledige bekwaamheid vastgesteld en waar nodig 
planmatig op een hoger niveau gebracht.

Programma’s voor starters 
Samen met de scholen worden programma’s ontwikkeld, 
uitgevoerd en geëvalueerd.

•	 Basisprogramma: een programma om startende leraren 
in het eerste jaar goed te begeleiden.

•	 Voortgezet programma: een programma om starters in 
jaar 2 en 3 goed te begeleiden.

Trainingen voor begeleiders
Om de begeleiders van starters in staat te stellen de 
programma’s adequaat uit te voeren worden trainingen 
ontwikkeld.

•	 Basistraining begeleiders in jaar 1
 Het doel van deze training is om begeleiders van het 

basisprogramma te ondersteunen bij het adequaat 
begeleiden van de starters in jaar 1.  

 Het gaat daarbij vooral om algemene vaardigheden 
voor coachen, begeleiden en organiseren van intervisie. 
Ook specifieke aspecten komen aan bod zoals 
begeleiden bij het omgaan met werkdruk; het omgaan 
met, ingroeien in en bijdragen aan de schoolcultuur en 
schoolbeleid; ontvangen van feedback en professionele 
ontwikkeling. Een onderdeel van de basistraining is het 
leren werken met het ICALT-instrument (observeren en 
begeleiden).

•	 Vervolgtraining begeleiders in jaar 2 en 3
 Deze training is gericht op het begeleiden van de 

verdere persoonlijke en professionele groei van de 
starters. Bijvoorbeeld bij de verdere ontwikkeling 
van complexe (vakdidactische) vaardigheden en 
ontwerpgericht onderzoek.

•	 Training voor ervaren schoolopleiders 
 Ontwikkeling van een training voor ervaren 

schoolopleiders die nieuwe begeleiders (of de 
begeleiders van nieuwe deelnemers) opleiden. 
Daarmee kan de schoolopleider hen trainen in het 
hanteren van de RUG-observatiemethodiek én het 
begeleiden van beginnende leraren in hun eerste, 
tweede en derde jaar. 

Train the Trainergroep 
Voor het ontwikkelen en uitvoeren van de 
verschillende trainingen wordt een groep Train 
de Trainer - Inductie samengesteld. 

In de tweemaandelijkse nieuwsbrief van Frisse 
Start informeren we u over inhoudelijke en 
organisatorische aspecten van het trainingsaanbod.
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2
onderzoek 
starters

OCW heeft de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 
opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van startende 
leraren. Gedurende drie schooljaren wordt er jaarlijks:
•	 een les geobserveerd door iemand die getraind is in het werken met het 

ICALT-instrument,
•	 een digitale vragenlijst ingevuld door de startende leraar over de effecten op 

zijn/haar functioneren van de begeleiding die hij/zij heeft gehad,
•	 een korte digitale vragenlijst uitgezet onder de leerlingen. 

Het ICALT-instrument
Het ICALT-instrument is een observatie-instrument waarmee gemeten wordt wat 
in een bepaalde les is waargenomen. Door de observatiescores om te zetten naar 
een zogenoemde Rasch-schaal wordt inzichtelijk gemaakt welke competenties 
(voornamelijk op pedagogisch en algemeen didactisch gebied) de startende 
leraar al heeft, welke niet en waar de ‘zone van naaste ontwikkeling’ zich 
bevindt. Op dat gebied kan effectieve coaching op maat plaatsvinden. 
Tijdens de ontwikkeling van de inductiearrangementen wordt bekeken hoe de 
inzet van het ICALT-instrument en de begeleiding concreet vorm kunnen krijgen.
Observatie met het ICALT-instrument is er dus niet alleen om data voor 
onderzoek te verkrijgen. Voor de startende leraar en zijn of haar begeleider 
kunnen de observatiegegevens concrete handvatten voor verdere ondersteuning 
bieden.
Zie www.rug.nl voor meer informatie.

Financiële vergoeding
Deelname wordt vergoed: de school krijgt per startende leraar € 1.000,- aan het 
begin van het onderzoekstraject en € 1.000 ,- aan het eind van jaar drie als aan 
alle verplichtingen is voldaan. 
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Scholing observanten
De observanten in de regio volgen een dagdeel 
scholing om met het ICALT-instrument te kunnen 
werken. Eventueel aangevuld met een dagdeel training 
‘Begeleidingsvaardigheden’.

In het voorjaar van 2015 zal de groep Train de Trainer van 
Frisse Start samen met de RUG deze trainingen aanbieden. 
De begeleiders in de school kunnen dan de eigen starters 
observeren. Scholen(groepen) die interesse hebben in 
deze trainingen kunnen het aanvraagformulier insturen of  
contact opnemen met Marijke Blom: m.h.blom@vu.nl.

Informatie voor observanten 
Wat kunt u als observator verwachten?
•	 U neemt deel aan de training om het ICALT-instrument 

te leren observeren.
•	 U krijgt een aantal startende leraren onder uw hoede 

en maakt in overleg met hen de afspraak voor de les die 
u observeert. 

•	 U voert de observatie uit en vult het formulier in of 
voert de gegevens in via de App (mogelijk vanaf de 
tweede meting rond april/mei 2015).  

•	 De ingevulde formulieren stuurt u op naar naar de RUG:
 Lerarenopleiding Rijksuniversiteit Groningen
 t.a.v. Michelle Helms-Lorenz (LONIE)
 Grote Kruisstraat 2/1
 9712 TS Groningen

Informatie voor starters 
Wat kunt u als startende leraar verwachten?
•	 Er wordt zorgvuldig en vertrouwelijk met gegevens 

omgegaan. De gegevens worden anoniem verwerkt.
 In geen enkele rapportage kunnen uitkomsten herleid 

worden naar u of uw school.
•	 U ontvangt bij de start een toestemmingsformulier dat 

u ondertekent. 
•	 Daarin staat vermeld dat u zich indien gewenst op 

enig tijdstip kunt terug trekken, in overleg met 
uw leidinggevende. Dit heeft namelijk financiële 
consequenties voor uw school en de rector heeft 
getekend voor uw deelname. U meldt terugtrekking bij 
de RUG en bij de projectleiding.

•	 Een getrainde observant neemt contact met u op om 
een afspraak te maken voor observatie van één lesuur 
in april 2015, april 2016 en april 2017. U kunt zelf de 
klas aangeven.

•	 In één van uw klassen (liefst de klas waarin is 
 geobserveerd) vullen de leerlingen een leerlingen-

vragenlijst in. Dit organiseert de schoolcontactpersoon 
voor u. Kies een klas met meer dan 18 leerlingen (i.v.m. 
de terugkoppeling die u krijgt op de leerlingvragenlijst 
en de anonimiteitsbescherming van de leerlingen) die 
niet te ‘makkelijk’ is, omdat groei in makkelijke klassen 
minder zichtbaar wordt. 

•	 U ontvangt desgewenst zo spoedig mogelijk na de 
observatie en de afname van de leerling-vragenlijst 
een e-mail met de terugkoppeling hiervan. 
Dit behelst tabellen met de scores van uzelf, die van 
de landelijke steekproef (cohort norm) en de norm van 
ervaren leraren (15-20 jaar ervaring). De terugkoppeling 
wordt alleen naar u verstuurd. U bepaalt zelf of u deze 
wilt inbrengen in het begeleidingstraject. 

•	 U ontvangt in april/mei 2015, 2016 en 2017 een 
elektronische vragenlijst over de begeleiding bij u op 
school en vult deze in. Ook deze gegevens worden 
anoniem verwerkt en niet teruggekoppeld naar de 
school.

•	 Mocht u tijdens de onderzoeksperiode de school 
verlaten dan wordt de RUG hiervan op de hoogte 
gebracht via de schoolcontactpersoon en de 
projectleiding van het inductieproject. De RUG neemt 
vervolgens contact met u op om de reden van vertrek 
te achterhalen zonder de school hierover in te lichten. 
U bent niet verplicht te antwoorden en uw antwoord 
wordt uitsluitend gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. 
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Meest gestelde vragen 

1. Aan welke criteria moet een starter voldoen voor 
deelname aan het ICALT-onderzoek? 
De definitie die gehanteerd wordt is: Een starter is een 
docent die werkzaam is op een school in de eerste drie 
jaar nadat hij/zij een lesbevoegdheid heeft behaald.
Uitgesloten van deelname zijn dus: leraren in opleiding, 
onbevoegden en onderbevoegden, leraren die tijdelijke 
vacatures vervullen, zij-instromers zonder diploma, 
afstudeerders die half september nog geen diploma 
behaald hebben en leraren die al langer dan twee jaar 
in de school werkzaam zijn.

2. Bij wie meldt de school starters aan voor deelname aan 
het onderzoek in het volgend schooljaar?
Bij het project BSL in de regio. Voor Frisse Start (NH/ZF) 
is dit Marijke Blom: m.h.blom@vu.nl. 

3. Wanneer worden coaches en schoolopleiders 
getraind om kunnen werken met het ICALT 
observatie-instrument?
In 2014 heeft de RUG trainingen verzorgd voor 
leden van de projectgroep Frisse Start en externe 
observatoren, 17 medewerkers van sg De Meergronden 
en 15 van Esprit Scholen.
In 2015 worden trainingen gegeven voor nieuwe 
deelnemers. Scholen(groepen) kunnen een aanvraag 
doen voor groepen van maximaal 15 personen bij 
Marijke Blom: m.h.blom@vu.nl.

4. Hoe langt duurt het onderzoek van de RUG?
Het onderzoek is gestart in 2013-2014. Nieuwe starters 
worden in het eerste jaar twee keer geobserveerd 
(najaar en april/mei), in de twee jaren daarna nog één 
keer per jaar in april/mei. De laatste observaties vinden 
plaats in april/mei 2019.

5. Hoeveel uur vragen jullie aan de scholen om te 
investeren in (bij)scholing van coaches/schoolopleiders?
ICALT-instrument: een dagdeel voor het leren 
observeren met het ICALT-instrument en een dagdeel 
voor de training Begeleidingsvaardigheden. 
In overleg met de scholen wordt vanuit 
Frisse Start gewerkt aan de ontwikkeling van 
inductiearrangementen voor starters en aan 
trainingen voor begeleiders. Het is nog niet 
bekend hoeveel dagdelen hiervoor nodig zijn.

6. Wanneer wordt de vergoeding van € 2.000,- per 
deelnemende starter uitgekeerd?
Het eerste bedrag van € 1.000,- wordt uitgekeerd na 
de 0-meting in het najaar. Het tweede bedrag van 
€ 1.000,- wordt uitgekeerd na afronding van de 
laatste observatie. 

7. Wat gebeurt er als een starter na één of twee jaar de 
school (A) verlaat en op een andere school (B) gaat 
werken?
Het eerste bedrag wordt aan school A uitgekeerd en 
het tweede bedrag aan school B. Dit onder voorwaarde 
dat school B medewerking verleend heeft aan het 
onderzoek.

8. Waaruit bestaat een inductiearrangement voor 
startende docenten?
Een eerste beschrijving van goede condities voor 
startende docenten en van inductiearrangementen voor 
de eerste drie jaar publiceren we in het voorjaar van 
2015.

9. Zijn er meer projecten waar het ICALT-instrument 
gebruikt wordt? 
Ja. Het ICALT-instrument wordt ingezet voor 
verschillende projecten en doeleinden. Bijvoorbeeld 
bij de controlegroep voor het RUG-onderzoek (starters 
die geen inductiearrangement volgen) en bij de 
experimentele groep voor het RUG-onderzoek in 2011-
2014, bij het project Eerst de Klas en bij (deel)projecten 
Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en 
scholen (VSLS). 
Ook kunnen scholen op eigen initiatief besluiten om 
het ICALT-instrument in te zetten.

10. Organiseren jullie ook bijeenkomsten voor de starters 
die participeren binnen het project? 

•	 Ja, in het kader van kennisdeling kunnen starters 
deelnemen aan conferenties.

•	 Nee, als het gaat om begeleidingsbijeenkomsten op 
locatie; dat is aan de scholen.
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Planning onderzoek 

aanmelding:
maart - half september 2014, 2015 en 2016
Projectleiding Frisse Start informeert de schoolcontactpersonen en de startend leraren over de procedure.

Scholen melden startende leraren aan bij Frisse Start.

Projectgroep Frisse Start organiseert in samenwerking met RUG trainingen voor observanten vanuit de 
scholen(groepen): werken met het ICALT-instrument (een dagdeel) en leren begeleiden (een dagdeel).

observaties, vragenlijsten voor leerlingen en starters:
april/mei 2015, 2016 en 2017
De starter wordt één les geobserveerd door een getrainde observant.

Eén klas vult een (digitale) leerlingvragenlijst in die aangeleverd wordt vanuit de RUG.

Startende leraren vullen digitaal een vragenlijst in over de begeleiding op zijn/haar school.

observatie nulmeting en leerlingvragenlijst:
november 2014, 2015 en 2016
De nieuwe starter wordt één les geobserveerd met het ICALT-instrument door een getrainde observant.

Eén klas vult een (digitale) leerlingvragenlijst in die aangeleverd wordt vanuit de RUG.

afmeldingen:
2014-2017
Gedurende het hele jaar melden scholen eventueel vertrek van startende leraren aan de projectleiding.

toestemming en beschikbaarheid van starters:
oktober 2014, 2015 en 2016
Startende leraren ontvangen een formulier vanuit de RUG om toestemming te geven om gegevens te mogen 
gebruiken voor onderzoek.

Starters wordt gevraagd om beschikbaarheid voor een lesobservatie door te sturen.

Eind oktober/begin november: projectleiding zorgt voor planning van de afspraken tussen observant en starter.

definitieve lijst met starters:
20 september 2014, 2015, 2016
De gegevens van startende leraren worden door de projectleiding doorgespeeld aan RUG en DUO.

De lijst met starters die mee mogen doen aan het onderzoek wordt definitief vastgesteld op 1 oktober.

onderzoek starters | 1918 | frisse start



3
flankerend 
onderzoek

Stress en welbevinden bij starters
Onderzoekers UvA:   Dr. H.M.Y. Koomen
   Dr. D.L. Roorda
Onderzoekbegeleider UvA:  Prof. dr. P. de Jong

In het onderzoek van de UvA worden twee instrumenten, een app en een 
dagboek, ingezet voor het in beeld brengen van alledaagse gebeurtenissen in de 
klas en de impact daarvan op leraren. Het gaat daarbij om vragen als:
•	 Hoe ontwikkelt welbevinden en stress van leraren zich tijdens het schooljaar?
•	 Welke gebeurtenissen ervaren leraren vooral als stressvol?
•	 Welke rol speelt emotionele arbeid in de ontwikkeling van welbevinden en 

stress bij leraren?
•	 Kan reflectie door middel van een dagboek helpen om stress te verminderen 

en het welbevinden te verbeteren?

Meer inzicht in de factoren die tot stress en/of welbevinden leiden en de impact 
van zelfreflectie (door het beschrijven van gebeurtenissen in een dagboek), kan 
een bijdrage leveren aan de vormgeving van interventies die gericht zijn op 
stressreductie.

Fasering onderzoek UvA

2014-2015
Pilot bij 30 leraren om de instrumenten te testen.

2015-2016
Hoofdonderzoek bij 120 leraren in 3 periodes van 7 weken en in 4 
groepen (alleen dagboek, dagboek en inductiearrangement, alleen 
inductie-arrangement, geen dagboek en geen inductiearrangement).

2016-2017
De resultaten worden verwerkt en het onderzoeksrapport wordt 
opgeleverd.
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Expertiseontwikkeling in CoP
Onderzoekers VU: Dr. J.M.H. Swennen 
 Drs. J.J. Dengerink
Overige onderzoekers:  Leden projectgroep Frisse Start
Onderzoekbegeleider: Prof. dr. J.J. Beishuizen

Het onderzoek van de VU richt zich op een specifiek 
aspect van het project Frisse Start (BSL NH/ZF), 
namelijk op de aanwezige en gewenste expertise én 
de expertiseontwikkeling van de projectgroep zelf, de 
Community of Practice (CoP). De projectgroep bestaat uit 8 
ervaren instituuts- en schoolopleiders en 2 projectleiders.
Het onderzoek richt zich op de vraag: 
welke professionalisering - in termen van een 
professionele leergemeenschap - speelt zich tijdens 
het project af binnen de projectgroep en op deelvragen 
als:
•	 Welke expertise moet in welke fase aanwezig zijn?
•	 Is deze expertise aanwezig en zo nee, hoe kan die 

verworven worden?
•	 In welk opzicht was deze expertiseontwikkeling nuttig 

voor het bereiken van de projectdoelen?
•	 Welke ontwikkeling maakt de CoP door?

Het onderzoek is een kwalitatieve ‘collaborative 
selfstudy’ gericht op de expertise-ontwikkeling van de 
direct betrokkenen en van de projectgroep als geheel. 
Die expertise-ontwikkeling is gerelateerd aan de 
doelstellingen en activiteiten van de projectgroep 
Frisse Start en aan de bevorderende en belemmerende 
factoren voor die expertiseontwikkeling.

Selfstudy, als een vorm van praktijkonderzoek, wordt 
gezien als een professionele leerstrategie die bij kan 
dragen aan de professionele ontwikkeling van individuele 
leraren en opleiders, aan collectief professioneel leren 
én aan programma-ontwikkeling. Er wordt gebruik 
gemaakt van bronnen als een logboek, beschrijving van 
kenmerkende situaties, professionaliseringsplannen, 
video-opnames, verslagen bijeenkomsten en interviews.

Fasering onderzoek VU

2014
In beeld brengen doelen, visie, expertise en leerervaringen.

2015
Plan expertiseontwikkeling, beschrijven leerervaringen en 
-opbrengsten, belemmerende factoren, gemeenschappelijke analyse.

2016
Schrijven en bespreken ‘learner reports’, produceren artikelen en indienen 
proposals.
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betrokkenen
bij frisse start

stuurgroep
Dominicus Kamsma Directeur Onderwijscentrum-VU

Ineke Schaveling Directeur UvA-ILO

Monika Defourny Sectordirecteur Martinuscollege (ROWF)

Roy de Haan Directeur Huygens College (ZAAM)

Vacatures Voor subregio’s NHN en ZFL

projectgroep instelling contactpersoon voor

Jeroen Bergamin Esprit, 4e Gymnasium Esprit Scholengroep, ACOA

Henk Brouwer HvA ZAAM

Mandy Eggerding Arte College
AAOS, 
Ver. Scholen Alberdingk Thijm

Thomas Jager InHolland
AONHW, 
Dunamare Onderwijsgroep

Lieke Kievits ROSA, Alkwin Kollege ROSA

Hans van der Linden ROWF ROWF, SOVON

Els Scheringa VU OVO-Zaanstad

Frederike Westera UvA NOA, VOvA

Onderzoekers

Jurrien Dengerink VU

Anja Swennen VU

Deborah Roorda UvA

Train de trainer-groep

In wording

betrokkenen bij frisse start | 25



colofon

projectleiders en projectondersteuning
Marcelle Hobma Projectleider m.m.g.m.hobma@vu.nl

Jorien Vollaard
Projectleider a.i.
Vervanging Marjan van Roozendaal

jorienvollaard@euronet.nl

Marijke Blom Projectsecretaris m.h.blom@vu.nl

Saskia Ligthart Communicatie s.a.ligthart@vu.nl

betrokken scholen 2014-2015
Amsterdam NOA Caland lyceum

VOvA Hyperion

Zuidelijk Flevoland AAOS OSG De Meergronden

Noord-Holland Noord AONHW CSG Jan Arendtzs

Petrus Canisius College

Eerste Christelijke Lyceum

Trinitas College Han Fortmann

ROWF Copernicus (Atlas College)

Martinus College

SOVON SG Willem Blaeu

Stedelijk Dalton College

Noord-Holland Zuid ROSA Herbert Vissers College

Haemstede Barger mavo

Alkwin Kollege

Herman Wesselink College

Amstelveen College

Panta Rhei

1e druk
Januari 2015

Teksten
Marcelle Hobma
Jorien Vollaard

Redactie en coördinatie
Saskia Ligthart

Visuele identiteit en ontwerp
vanhulzen•gummo•kicks

© 2015, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, 
Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland.
Deze brochure geeft de stand van zaken weer van BSL en Frisse Start per 
januari 2015. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze brochure is met zorg samengesteld. Voorbehouden zijn eventuele zet- en drukfouten. 

De inhoud van deze opgave mag vrijelijk worden gebruikt, mits voorzien van adequate 

bronvermelding. Niets uit deze uitgave mag daarbuiten openbaar worden gemaakt, verspreid 

en/of verveelvoudigd door middel van internet, druk, foto-kopie, microfilm, of op welke 

andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vrije Universiteit 

Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam.
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