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Trajecten BSL-ontwerpen van inductie-arrangementen 
 
Opzet, opbrengsten 

In eerdere nieuwsbrieven (13, 10 en 8) hebben we u geïnformeerd over de opzet van de trajecten Begeleiding 
van Startende Leraren (BSL), Ontwerpen van Inductie-arrangementen. In de afgelopen periode zijn we met 72 
scholen aan de slag gegaan (zie schema uit 13) en hebben we tijdens zes bijeenkomsten aandacht besteed aan 
informatie over actuele ontwikkelingen rondom BSL en het vervolg, het belang van strategisch HRM, doelen voor 
professionele groei, begeleiden en beoordelen, werken met Kijkwijzers en ICALT en natuurlijk de opzet van het 
driejarig begeleidingsprogramma. Recent hebben we ook aandacht besteed aan ‘het beroepsbeeld van leraar 
VO’ en het programma Stap-2 (VO-raad) waardoor VO-scholen verschillende vormen van ondersteuning kunnen 
krijgen.  
 
Omdat er al meerdere BSL-trajecten afgerond zijn, kunnen we bij de lopende trajecten nu ook voorbeelden uit de 
BSL-praktijk van andere scholen kunnen presenteren; hoe is het BSL-product tot stand gekomen en wat zijn de 
eerste ervaringen met de implementatie? Bij het traject BSL-ZAAM experimenteren we met filmpjes waarin een 
starter zelf aan het woord komt over de ervaringen tijdens het eerste jaar. De reacties op de praktijkervaringen: 
inspirerend, inzicht gevend en heel leerzaam! Een van de verbeterpunten die we in 2017 geformuleerd hadden 
betrof het werken met een vaste begeleider per school die (op locatie) ondersteuning biedt bij de totstandkoming 
van het BSL-product. Dit blijkt bij de meeste scholen een effectieve aanpak, het lukt echter niet om met alle 
scholen tot een succesvolle samenwerking te komen. 
 
Direct na afloop zijn de reacties vaak: het traject heeft veel in beweging gebracht en geleid heeft tot inzichten en 
inspiratie, tot meer samenwerking binnen de school, tot meer visie en meer structuur, tot betere en nieuwe 
producten en veel goede voornemens.  
Met name bij de BSL-trajecten waar scholen flink ingezet hebben op de inzet van ICALT bij starters en ervaren 
leraren, waar na de observaties daadwerkelijk de zone van naaste ontwikkeling bepaald wordt en er gericht 
begeleid wordt, zien we veel enthousiasme ontstaan en blijkt er een bodem te ontstaan voor goede gesprekken 
over professionele groei in de klas én op het vlak van begeleidingsvaardigheden. Dit is positief maar nog maar 
beperkt het geval. Dat geldt ook voor het aantal schoolleiders dat aan de slag gaat met het onderwerp Strategisch 
HRM.  
 
Vervolgbijeenkomsten, Inductie op de kaart 

In 2017 zijn we gestart met terugkombijeenkomsten voor de BSL-trajecten. Dit om zicht te hebben op de 
implementatie van begeleidingsprogramma’s en de ontwikkelde producten, ervaringen uit te wisselen en samen 
oplossingen te zoeken voor knelpunten en dilemma’s. Bij de eerste trajecten die in 2015 van start gegaan zijn 
loopt dit niet of moeizaam, bij de latere trajecten blijken de bijeenkomsten aan een duidelijke behoefte te voldoen. 
Scholen geven zelf aan dat één terugkombijeenkomst niet voldoet maar dat structurele aandacht voor 
vervolgbijeenkomsten nodig is om het onderwerp op de kaart te houden en de programma’s duurzaam te 
implementeren én om vervolgstappen te zetten (invulling van het Beroepsbeeld en het Leven Lang leren). 
 
De verschillen tussen de scholen blijven groot; op een enkele school verloopt veel (80%) volgens plan, bij de 
ander is het plan in de la verdwenen (andere directeur, geen starters, geen geld) en bij de meeste scholen blijkt 
het om allerlei redenen complex om alle goede voornemens te realiseren. Trots is men op resultaten als ‘invoeren 
van driehoeksgesprekken, volledige jaarplanning, gerichtere inzet kijkwijzers, meer aandacht voor enculturatie’.  
 
Het lerarentekort is een belemmerende factor, dat doet zich voor bij het verminderen van werkdruk van de 
starters maar ook bij het faciliteren van de begeleiders.  
 
De eerste bevindingen met de BSL-trajecten in onze regio passen bij de aannames die we formuleerden in onze 
brochure van 2015; ‘de coach is een onmisbare schakel in het traject, de schoolleider is van doorslaggevend 
belang’. Als de schoolleiding de verantwoordelijkheid niet neemt voor consistente uitwerking van de visie op 
onderwijskwaliteit naar personeelsbeleid (professionele groei van medewerkers), voor het creëren van 
eigenaarschap en draagvlak, voor de facilitering in tijd, uren, roostering en de kwaliteitsborging, dan is duurzame 
implementatie niet haalbaar.  
 
Frisse Start en BSL in 2018-2019 

In ons laatste projectjaar kunnen we nog een beperkt aantal scholengroepen begeleiden bij het ontwikkelen van 
driejarige begeleidingsprogramma’s die voldoen aan de 5 OCW-criteria. Op 22 mei start het BSL-traject voor 8 
SOVON-scholen. Er is contact met VOVA, PSG en ZAAM (tranche 3). 
 
 
 
 
 
 
 


