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Stand van zaken 2018, ICALT en BSL-trajecten 
  
 ICALT-trainingen 
In juli 2018 stond de teller op 636 deelnemers voor ICALT-1 (werken met het instrument), 430 voor ICALT-2 (bepalen 
van Zone van Naaste Ontwikkeling) ,122 voor ICALT-3 (gespreksvoering, activeren, differentiëren en/of 
leerstrategieën) en 122 deelnemers voor ICALT-op maat. De reacties op de trainingen waren onverminderd 
enthousiast en positief.  
Voor dit jaar staan er nog 25 trainingen ingepland. 
De oorspronkelijk streefcijfers voor zomer 2019 hebben we nu al ruimschoots gehaald. 
Toch denken we dat er veel winst te behalen valt bij de inzet van het instrument ICALT en gerichte begeleiding op het 
terrein van pedagogische en didactische vaardigheden. Een effectieve inzet van het instrument vraagt om een visie op 
professionele groei van leraren en hun begeleiders, om leidinggevenden die de groei stimuleren en faciliteren én om 
beleid en instrumenten (S.HRM) om dat mogelijk te maken.  
 
TRAJECTEN BSL, ontwerpen van Inductie-arrangementen en vervolgbijeenkomsten 
In 2017-2018 hebben 18 scholen/locaties van De Dam (ZAAM en ROC-TOP), Dunamare en OVO-Zaanstad het traject 
afgerond met het opleveren van het eindproduct BSL. Daarmee kwamen we op 73 scholen. De producten krijgen meer 
diepgang en de presentaties worden steeds creatiever. Een van de reacties: ‘bijna alle teams denken in het begin, 
waar doen we moeilijk over, geef ons een goed voorbeeld en we maken er snel iets van voor onze school. Pas 
achteraf blijkt hoeveel erbij komt kijken, hoeveel er geleerd is en hoe belangrijk het proces is, zowel in de school als 
tussen de scholen!’. 
In dit laatste projectjaar werken we met 7 scholen van SOVON, 3 scholen van VOvA, 6 scholen van PSG en een nog 
onbekend aantal scholen van Dunamare (3de traject) aan driejarige begeleidingsprogramma’s voor starters en de 
voorwaarden voor succesvolle implementatie. Het streefgetal van 90 scholen hebben we daarmee dus ook bereikt. 
 
Met deelnemers aan de eerdere trajecten organiseren we vervolgbijeenkomsten om BSL op de agenda te houden. 
We doen dit om de implementatie te volgen, te horen welke problemen er spelen en gezamenlijk te zoeken naar 
oplossingen. Ook om aandacht te besteden aan actuele ontwikkelingen rondom BSL en het onderwerp ‘professionele 
groei, leven lang leren en loopbaanpaden’. Natuurlijk komt het beroepsbeeld van de leraar dan aan de orde, er wordt 
ook aandacht besteed aan onderwerpen als ‘groenpluk’ en ‘praktisch organiseren van BSL’. Het is duidelijk dat het 
duurzaam implementeren van BSL om een lange adem vraagt en ook dat het uitwisselen van ervaringen en het delen 
van kennis en good practice veel meerwaarde heeft.  
 
De Amsterdamse lerarenopleidingen zijn betrokken bij Frisse Start, de voorbereiding op de startersfase krijgt meer 
aandacht en dat geldt ook voor het perspectief van een leven lang leren (of ontwikkelen). Dit gebeurt met workshops, 
aan de hand van opdrachten en door het organiseren van arbeidsmarktoriëntatiebijeenkomsten waar ook alumni voor 
uitgenodigd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


