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Het laatste projectjaar 
  
Oorspronkelijk zou het landelijke project duren tot zomer 2017, alle regio’s hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
om te verlengen tot zomer 2019. Dat betekent dat we nu echt aan het laatste projectjaar begonnen zijn. De activiteiten op 
het terrein van de ICALT-trainingen en de BSL-trajecten zullen we continueren, daarnaast starten we een aantal nieuwe 
activiteiten. 
 
DATA ICALT-TRAININGEN  
Naast de trainingen op locatie starten we opnieuw met een open aanbod voor de trainingen ICALT 1, 2, 3a, 3b, 3c en 3d 
bij de VU. Bij elke training zijn nog plekken beschikbaar. Voor aanmelding neemt u contact op met m.h.blom@vu.nl. 

Donderdag 15 november 2018 13.00-17.00 uur ICALT-3a gespreksvoering 
Donderdag 6 december 2018 13.00-17.00 uur ICALT-2 
Donderdag 6 december 2018 13.00-17.00 uur ICALT-3b activeren 
Maandag 21 januari 2019 13.00-17.00 uur ICALT-1 
Maandag 21 januari2019 13.00-17.00 uur ICALT-3c differentiëren 
Dinsdag 26 februari 2019 13.00-17.00 uur ICALT-2 
Dinsdag 26 februari 2019 13.00-17.00 uur ICALT-3d leerstrategieën 
Dinsdag 26 maart 2019 13.00-17.00 uur ICALT-3a gespreksvoering 
Dinsdag 26 maart 2019 13.00-17.00 uur ICALT-3c differentiëren 
Maandag 8 april 2019 13.00-17.00 uur ICALT-3b activeren 
Maandag 8 april 2019 13.00-17.00 uur ICALT-3d leerstrategieën 

Trainingen op locatie staan voor komend jaar al gepland bij: OVO-Zaanstad verschillende scholen, ICALT-1, 2 en 3a, 
VOvA verschillende scholen, ICALT-1 
ROSA: KSH Hoofddorp, ICALT-1, 2 en 3a, Panta Rhei, ICALT-1 en 2,  Mendelcollege, ICALT op maat 
Scholen binnen ROWF, ICALT-1 en 2 en ICALT op maat 
   
DIGITALE VRAGENLIJST ICALT 
Sinds 2015 hebben in onze regio honderden mensen deelgenomen aan trainingen voor het werken met de kijkwijzer 
ICALT en het gericht kunnen begeleiden van startende (of meer ervaren) leraren in hun zone van naaste ontwikkeling op 
het terrein van didactisch handelen. Omdat we graag meer zicht willen krijgen op de wijze waarop de kijkwijzer ingezet 
wordt en op ervaringen en opvattingen van iedereen die deelgenomen heeft aan de ICALT-trainingen, hebben we een 
digitale vragenlijst uitgezet. Omdat de respons nog iets tegenvalt hebben we de deadline verplaatst naar 30 november 
2018. 

Heeft u deelgenomen aan één of meer ICALT-trainingen en heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld? 
Klik dan hier. Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 
INTERVIEWS STARTERS, BEGELEIDERS en LEIDINGGEVENDEN 
Sinds 2015 zijn we betrokken (geweest) bij 11 trajecten ‘BSL, ontwerpen van driejarige inductie-arrangementen’ voor 
ongeveer 90 scholen met vertegenwoordigers uit schoolleiding, begeleiders/coaches en HRM. Op dit moment voeren de 
leden van de projectgroep gesprekken met verschillende actoren én met starters uit deze scholen. We brengen zo 
praktijkervaringen en inzichten in beeld. De resultaten zullen we publiceren in de slotpublicatie Frisse Start en gebruiken 
we voor aanbevelingen voor het vervolg op Frisse Start. 
 
VAN TRAININGEN ICALT naar LEERROUTES DIDACTIEK en/of …. 
De trainingen die we vanuit Frisse Start organiseren zijn gericht op het leren werken met het instrument, op het bepalen 
van de zone van naaste ontwikkeling en het voeren van begeleidingsgesprekken met (startende) leraren over die zone en 
acties die tot verdere ontwikkeling leiden op het terrein van activeren, differentiëren en leerstrategieën.  
Uit inspectie-onderzoek blijkt dat veel docenten moeite hebben met de complexe didactische vaardigheden én tijdens onze 
trainingen blijkt dat veel begeleiders behoefte hebben aan verdere ondersteuning op dit vlak. In de projectgroep bekijken 
we op dit moment mogelijkheden om een aanbod te ontwikkelen voor docenten die door willen groeien naar het niveau 
‘expert didactiek’ en/of ‘expert begeleiding’ (bovenste en onderste domein van het Beroepsbeeld van de Leraar). 
Dit doen we in samenwerking met Opleidingsscholen in NH en met het Amsterdamse project ‘versterken van het 
lerarenberoep’ (Taskforce Lerarentekort, Lijn 3) die vergelijkbare initiatieven ontplooien. 
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