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Onderwijskwaliteit, personeelsbeleid en starters 
Het verhogen van de onderwijskwaliteit staat hoog op de agenda bij de sectorraden van PO, VO en 
MBO en het ministerie. Met tal van projecten en subsidies worden scholen en opleidingen in staat 
gesteld om intensiever samen te werken, om te investeren in professionalisering van docenten en 
schoolleiders en het ontwikkelen van producten, programma’s en beleid voor lerende organisaties en 
levenslang leren. Zie ook www.delerarenagenda.nl en de informatie over strategisch HRM en 
ambitieus leerklimaat in het VO-onderwijs bij http://www.vo2020.nl  
Veel aandacht gaat uit naar het begeleiden van startende leraren, het bevorderen van hun 
professionele groei en het terugdringen van de uitval in de eerste vijf jaar. 

 
Samenwerking BSL in Amsterdam, het idee 
In Amsterdam hebben drie projecten (Junior Leraar, Terug met dat Tekort, Frisse Start) die zich 
richten op de begeleiding van starters in het VO gezocht naar afstemming en samenwerking. Dat 
heeft geleid tot een aanbod waar 19 scholen gebruik van willen maken. Het idee:  

• In 2016 werken de participerende scholen samen aan het uitwerken van schoolspecifieke 
driejarige inductie-arrangementen voor starters in de eigen school. Het gaat daarbij om 
maatwerk. 

• In de scholen zorgen teams van schoolleider-coach-P&O voor de uitwerking van het 
arrangement en voor  randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie.  

• De drie samenwerkende projecten bieden ondersteuning en organiseren: 
o werkbijeenkomsten gericht op de totstandkoming van de arrangementen, 
o facultatieve bijeenkomsten gericht zijn op de professionaliseringswensen van de 

begeleiders/coaches, 
o de bijeenkomsten worden georganiseerd door een voorbereidingsgroep die 

bestaat uit de projctleiders aangevuld met een coach, een schoolleider en een 
P&O’er van de deelnemende scholen. 

• Het tijdpad:  
o Januari – mei/juni 2016: 3-jarig inductie-arrangement uitwerken 
o September-december 2016: programma invoeren en bijstellen. 

• Voorwaarden vanuit OCW: 
o Een gezamenlijke eindpublicatie met aandacht voor lessons learned en 

goodpractice en een overdrachtsconferentie. 
 
 

De kick-off op 7 december 2015 
State of the art, wat werkt? 
Tijdens de kick-off waren vertegenwoordigers uit vrijwel alle scholen aanwezig. We zijn gestart met 
een toelichting op het project en op de state of the art op het terrein van ‘onderwijskwaliteit en 

http://www.delerarenagenda.nl/
http://www.vo2020.nl/


                                                 
 

inductie’. Er is veel informatie beschikbaar vanuit de praktijk en vanuit onderzoek, we weten al veel 
over ‘wat werkt’ en er zijn tal van brochures en uitgewerkte voorbeelden. Zie bijvoorbeeld: 

• Kennisbasis Startende Leraren in Amsterdam, groeidocument (HvA, 2015) 
• Brochure Inductie-arrangementen, Frisse Start (2015) 
• Handreiking Begeleiding Startende Leraren, TmdT (2015) 

 
Scholen in beeld, wat is nodig? 
Tijdens de kennismaking hebben de deelnemers met elkaar besproken hoe bij hen de inductie 
geregeld is en welk beeld of metafoor daarbij past. Dat resulteerde in: woelige baren, planten en 
bomen, in vuur en bezieling, in onderkoeling op de thermometer en abstractere beelden om de 
lerende organisatie te duiden of de veelheid aan activiteiten die beter met elkaar verbonden zouden 
moeten worden.  

 
Bij de afronding hebben de deelnemers aangegeven wat ze nodig hebben voor het maken van een 
volgende stap bij de inductie-arrangementen. Er blijkt grote behoefte te zijn aan uitwisseling en 
feedback op de programma’s en aan stappenplannen, aan Icalt-trainingen, aan intensivering van 
contacten met opleiders en leidinggevenden in de school maar ook aan input voor jaar 2 en 3 en aan 
instrumenten om het effect van de begeleiding te meten. Kortom; de voorbereidingsgroep kan aan 
de slag met het opstellen met een programma voor 2016. 
 
ICALT-TRAININGEN door Frisse Start, open inschrijving, aanmelden bij m.h.blom@vu.nl 
Training-1 (observeren):  19 januari en 28 januari (13.00-17.00 uur, VU-Uilenstede) 
Training-2 (begeleiden):  2 februari en 11 februari (13.00-17.00 uur, VU Uilenstede). 

 
In gesprek met starters, dialoogkaarten   
Tijdens het traject in 2016 zullen we zeker aandacht besteden aan beschikbare instrumenten om het 
functioneren van starters in beeld te brengen en bespreekbaar te maken. Op 7 december hebben 
leden van de projectgroep Junior Leraar het instrument ‘dialoogkaarten’ met de deelnemers 
besproken.  
 
De kaarten hebben betrekking op didactische bekwaamheden (6), pedagogische bekwaamheden (4) 
en de bekwaamheden voor collegiale samenwerking (3). Elke kaart bevat aan de voorkant informatie 
over: 

• de specifieke bekwaamheid: bijvoorbeeld motiveren en inspireren van leerlingen 
• het resultaat dat het moet opleven voor leerlingen: leerlingen krijgen ruimte voor eigen 

inbreng en creatieve invulling van de opdracht 
• de gedragskenmerken van de leraar die daarbij passen, bijvoorbeeld: zorgt ervoor dat 

leerlingen zich gehoord voelen/dat de doelen van de les helder zijn 
Op de achterkant staan reflectievragen om het gesprek op gang te brengen, bijvoorbeeld: 

• welke inbreng verwacht je van leerlingen bij de introductie? 
• kun je voorbeelden geven van motiverende vragen die je gesteld hebt? 

De reacties waren enthousiast; een mooi product, de kaarten zijn prima bruikbaar voor gesprekken 
met starters (ook na observaties met Icalt). Ook bij gesprekken met studenten, met senioren of met 
het hele team kunnen de kaarten ingezet worden. 
Elke Amsterdamse vo-school die participeert in het traject krijgt de beschikking over twee sets 
dialoogkaarten. Desgewenst zijn er meer sets te bestellen tegen kostprijs (ca. €30,--). Aanwezigen 
hebben reeds 1 of 2 sets meegenomen. Verdere verspreiding zal plaats vinden in januari. 
 
Volgende bijeenkomst: Inductieprogramma’s in beeld 
De volgende bijeenkomst is op 25 januari van 16.30 – 19.30 bij IJburg-College. 
Met schoolleiders, coaches/ontwikkelaars en P&O’ers willen we de stand van zaken per school in 
beeld brengen, daarvoor gebruiken we een Kijkwijzer Inductie. Op basis van de bespreking van de 
uitkomsten en de vergelijking met anderen kan elke school prioriteiten identificeren en aan de slag 
gaan met het maken van een plan van aanpak én het uitwerken van het eigen 3-jarig inductie-
arrangement. 
Het is dus van groot belang dat er van elke school een duo en liefst een trio schoolleider, 
coach/ontwikkelaar en P&O’er aanwezig is. 
 
Verdere afspraken 
Er wordt op OneDrive een digitale omgeving gecreëerd waar materialen gedeeld kunnen worden. De 
powerpoints en materialen van deze eerste bijeenkomst zullen daar ook beschikbaar komen. 


