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BEGELEIDING STARTENDE LERAREN in Noord Holland Noord 

Verslag van de bijeenkomst voor coaches  
11 december 2015 in Hoorn 

 
Organisatie en begeleiding 
Paul van de Berg en Chantal Kessels (Platform NHN, Verbinden en Vernieuwen), Thomas Jager, 
Cocky van der Meulen en Frederike Westera, Marcelle Hobma en Jorien Vollaard (Frisse Start) 
Contact: Marijke Blom, M.H.Blom@vu.nl of Paul van den Berg, P.vandenberg@atlascollege.nl  
 
Samenwerkende projecten, het idee achter de samenwerking 
Om de opvang van startende docenten te optimaliseren zijn driejarige inductie-arrangementen 
voor starters een vereiste, scholen kunnen veel van elkaar leren en verschillende actoren binnen 
een school hebben elkaar nodig om te komen tot effectieve begeleidings- en beoordelingstrajecten. 
Vanuit onze projecten kunnen we bijeenkomsten organiseren, we kunnen de sleutelfiguren 
ondersteunen met kennis en praktijkvoorbeelden, met ruimte en tijd, met presentaties en 
trainingen, met brochures en beeldmateriaal en met opdrachten gericht op uitwisseling en 
samenwerken aan de totstandkoming van de driejarige inductie-arrangementen.  
 
Afspraken en facilitering, de deal in NHN 

• Scholen ontvangen 10.000 euro voor het vrijmaken van een coach  
• De coach ontwerpt – samen met schoolleiding en anderen-  een 3-jarig inductie-arrangement dat 

vanaf augustus 2016 ingevoerd kan worden.  
o Schoolleiding, coaches en P&O’ers nemen deel aan de werkbijeenkomsten die gericht zijn op 

het ontwikkelen van de inductie-arrangementen  
• De coach begeleidt minimaal 4 starters 

o De coaches worden opgeleid om met ICALT te werken (observeren, bepalen van ZvnO, 
coachen van starters). De trainingen worden uitgevoerd door Frisse Start. 

o De coaches worden in de periode november – juni begeleid door Chantal Kessels 
• De starters nemen deel aan het 3-jarig onderzoek van de RUG (observaties met ICALT) 

o De 0-meting voor tranche-2 wordt uitgevoerd voor 11 december 2015 
o Zo nodig kan Frisse Start voor externe observanten zorgen 
o Vanuit OCW (en via Frisse Start) ontvangen de scholen per deelnemende starter een 

vergoeding van 2000 euro: 1000 euro bij de start en 1000 euro na de laatste observatie  
• De starters nemen in 2015-2016 ook deel aan het onderzoek van de UvA ‘stress en welbevinden’ 

 
Terugblik op 5/6 november voor leiding, coaches en P&O 
Inductie-arrangementen: We zijn gestart met een tweedaagse werkconferentie  voor 
schoolleiding, personeelsfunctionarissen en coaches. Tijdens de werkconferentie is toegelicht aan 
welke indicatoren inductie-arrangementen moeten voldoen. Met een Kijkwijzer Inductie is de stand 
van zaken per school in beeld gebracht vanuit het perspectief van de verschillende actoren. Het 
gesprek over de (sterk) uiteenlopende scores heeft de basis gevormd voor het plan van aanpak om 
tot inductie-arrangementen te komen per school. 
Werken met Icalt: Tijdens de werkconferentie is ook het leren observeren met het ICALT-
instrument getraind en is besproken hoe de ontwikkeling in de zone van naaste ontwikkeling 
gestimuleerd kan worden.  
 
Bijeenkomst op 11 december voor coaches 
De plannen van aanpak Inductie-arrangement:  
De afspraak was dat de schoolleiders op 20 november een plan van aanpak zouden aanleveren 
voor de uitwerking van de 3-jarige inductie-arrangementen. De meeste scholen hebben eind 
november digitaal hun conceptplannen opgeleverd. Twee scholen waren daar niet in geslaagd.  
Op 11 december hebben de coaches in subgroepen de plannen doorgenomen, gekeken naar goede 
voorbeelden die ze van elkaar wilden overnemen en naar aanbevelingen voor het aanscherpen van 
de plannen. De meest genoemde aanbevelingen: opnemen van tijdsplanning, een duidelijkere 
relatie aangeven met de (rode) punten die op 5/6 november als ‘onmiddellijk aanpakken’ benoemd 
zijn én bij de meeste scholen: een grotere rol voor de schoolleiding bij het uitwerken van de 
plannen. Zie verder ‘het vervolg’. 
 
Kijkwijzers, welke zijn er en hoe kunnen ze ingezet worden 
Er zijn verschillende kijkwijzers in omloop waarmee in beeld gebracht kan worden hoe krachtig de 
leeromgeving is. De kijkwijzers worden gebruikt als onderzoeksinstrument, als instrument voor 
zelfreflectie en als instrument bij observaties bij starters, studenten, collegae. Niet verwonderlijk 
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als we weten dat het handelen van docenten de grootste impact heeft op het verbeteren van 
leerresultaten (Marzano, 2007, Hattie, 2012 en Onderwijsinspectie, 2013).  
Bekende kijkwijzers zijn de kijkwijzers gebaseerd op de zeven competenties van SBL (Stichting 
Beroepskwaliteit Leraren/Onderwijscoöperatie) of op de vijf beroepsrollen (CPS, Martie Slooter).  
De ICALT-kijkwijzer is ontwikkeld door de RUG. Icalt staat voor International Comparative Analysis 
of Learning and Teaching. Op 11 december heeft Cocky van der Meulen samen met de coaches 
NHN overeenkomsten en verschillen tussen de kijkwijzers in beeld gebracht met als resultaat: 

• Icalt richt zich vooral op didactisch en deels op pedagogisch handelen in de klas 
• Bij de vijf beroepsrollen ligt de focus ook op het handelen in de klas; als didacticus en 

pedagoog maar ook als gastheer, presentator en afsluiter 
• Bij de zeven SBL-competenties richten de eerste vier zich op het handelen in de klas 

(net als Icalt en de beroepsrollen), de overige drie op het functioneren in de school en haar 
omgeving en op het vermogen tot reflectie 

De conclusie: het is goed mogelijk om de kijkwijzers naast elkaar en als aanvullend op elkaar te 
gebruiken. Icalt kan bijvoorbeeld twee keer per jaar ingezet worden; eerst om de zone van naaste 
ontwikkeling te bepalen én vast te stellen op welke aspecten begeleiding zich zal richten, daarna 
om het handelen opnieuw in beeld te brengen en te bespreken of de begeleiding geresulteerd heeft 
in de gewenste ontwikkeling. Ook met de beroepsrollen is zo’n aanpak mogelijk.   
Met de SBL-kijkwijzer kan een vollediger beeld van het functioneren en dus van de 
begeleidingsbehoefte verkregen worden. 
 
Adaptief coachen van Starters 
De aanwezige coaches NHN zijn (bijna) allemaal getraind in het werken met het Icalt instrument 
en het bepalen van de zone van naaste ontwikkeling. Op 11 december heeft Frederike Westera met 
de coaches de volgende stap besproken; deels door een theoretische toelichting, deels door het 
bespreken van casuïstiek.   
Vanuit het perspectief van ‘adaptief’ coachen (de ene starter is de andere niet!) is toegelicht hoe 
de starter in beeld gebracht kan worden met een matrix waarin de zelfverzekerdheid afgezet wordt 
tegenover de vaardigheden. Bij het eerste speelt zelfvertrouwen een grote rol, bij het tweede het 
pedagogisch/didactisch repertoire. De uitkomst, het profiel van de starter, heeft impact op de rol 
die de begeleider op zich moet nemen. Gaat het om de rol van gids, coach, collega of opleider?  
En wat is het aangrijpingspunt om maatwerk te bieden; eventuele spanningen die de starter 
ervaart, de professionele ruimte of de professionele identiteit? En over welke vaardigheden moet je 
in welke rol beschikken? En beschikken de begeleiders daar ook over?  Wordt vervolgd. 
 
Concerns van coaches en het vervolg 
In het laatste deel van de bijeenkomst heeft Chantal Kessels met de coaches besproken aan welke 
ondersteuning en activiteiten behoefte is. Het resultaat: coaching on the job, intervisie-sessie, 
gesprek op locatie met schoolleiding, P&O en coaches over het inductie-arrangement en een sessie 
met concrete voorbeelden van inductie-arrangementen. Afspraken:  

• Na de kerstvakantie zullen de projectleiders een traject uitwerken om aan deze 
ondersteuningsbehoeften tegemoet te komen.  

• Rond half januari zullen we met scholen contact opnemen en bespreken welke acties nodig 
zijn in de periode tot de volgende bijeenkomst op 8 maart 2016. 

Voor informatie en inspiratie rond ‘Inductie’: zie bijvoorbeeld de ‘activiteitenreader ontwikkelgroep’ 
bij http://bsl-utrecht.nl/achtergrondinformatie/praktijkartikelen/ 
 
Het traject: stappen op weg naar 3-jarige inductie-arrangementen 
WAT WANNEER Wie Waar 
Digitaal aanleveren PvA 20 november 2015 

 
Directeur  

Uitwisselen PvA- adviezen 
Training-3, coaching ZvnO 
 

11 december 2015 
12.00 – 17.00 

Coaches Hoorn 

Uitwisselen conceptproducten 
Discussie en feedback, input voor 
eindversie 
Maatwerkprogramma voor 
leidinggevenden/P&O en coache 

8 maart 2016 
12.00 – 17.00 

Coaches 
Leidinggevenden 
P&O 

Hoorn 

Presentatie Inductie-
arrangementen én 
implementatieplannen 
 

17 juni 2016 
12.00 – 17.00 

Coaches, P&O 
Leidinggevenden 

Hoorn 
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