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Actuele ontwikkelingen 
 
Stuurgroep Frisse Start: op 12 februari hebben leden van de stuurgroep Frisse Start met een aantal gasten 
vanuit participerende besturen (ZAAM, IRIS, ROSA, ROWF) en opleidingen (HvA, VU en UvA) gesproken over de 
voorlopige uitkomsten van het RUG-onderzoek, de verduurzaming van de BSL-resultaten na afloop van het 
project en de samenwerking bij het ondersteunen van de doorgaande professionalisering. Het werd duidelijk dat 
er veel vragen leven en dat die veel verder strekken dan de opdracht  die Frisse Start in 2014 heeft 
meegekregen.  
 
Een breed perspectief lijkt nodig bij het nadenken over de toekomst, de totstandbrenging van doorlopende 
leerlijnen, bijpassende professionalisering én de infrastructuur die daarvoor nodig is. Draagvlak leek te ontstaan 
voor het versterken van de samenwerking tussen de opleidingsscholen en de verschillende schoolbesturen en 
voor een regionaal steunpunt. 
De komende maanden zullen er verschillende overleggen georganiseerd worden om te onderzoeken hoe het 
brede perspectief én de bijpassende infrastructuur in onze regio gestalte zou kunnen krijgen. 
 
BSL-landelijk: in 2014 is het landelijke project ‘begeleiding van startende leraren’ van start gegaan in 9 regio’s. 
De universitaire lerarenopleidingen (penvoerder) en in de meeste regio’s ook hogescholen werken samen met de 
scholen aan het ontwikkelen van een 3-jarig begeleidingsprogramma dat voldoet aan de 5 OCW-criteria. De 
regio’s verschillen van elkaar (qua grootte, aantal scholen, krimp versus tekorten) en dat geldt ook voor de 
aanpak voor de BSL-projecten; een gemeenschappelijk doel en een veelheid van aanpakken. Tijdens het 
landelijk BSL-overleg (2 maandelijks) en tijdens conferenties (2015, 2017) worden ervaringen en opbrengsten 
gedeeld. Het project loopt tot zomer 2019, momenteel worden de mogelijkheden voor een slotpublicatie en een 
slotconferentie (juni 2019) onderzocht. 
 
AOO, Actieplan Lerarentekort: de stuurgroep Amsterdamse Onderwijsopgave (waarin vertegenwoordigers van 
- schoolbesturen PO, VO en MBO, opleidingen en gemeente vertegenwoordigd zijn) heeft met het oog op het 
lerarentekort een actieplan opgesteld met 5 lijnen die zich op verschillende aspecten richten: 
 

• Lijn 1: Imago: Mokum meestert, Leraar voor een dag, Campagnes, Social media 
• Lijn 2: Instroom: platform-website PO en VO, beurzen, Crashcourse (65+),  Bevoegd,  

Co-docent, Pilot hoogopgeleide statushouders, zij-instromers, 2de graadsopleiding Duits 
• Lijn 3: Versterken beroep: Loopbanen-ontwikkelpaden-professionalisering-S.HRM 
• Lijn 4: Aansluitingen opleidingen-MBO: Uitstroomprofiel MBO-docent 
• Lijn 5: Randvoorwaarden: parkeren, reiskosten, wonen 

Vanuit Frisse Start zijn we vooral betrokken bij lijn 3; vanaf februari wordt er gewerkt aan de totstandkoming van 
een projectteam, het interviewen van HRM-medewerkers en het organiseren van een startconferentie op 21 juni 
2018 voor de betrokken actoren. Meer nieuws hierover in de volgende nieuwsbrief. 
 


