
   

  Pagina 1 van 4 
   

 

 

Nieuwsbrief december 2014 
 

Begeleiding Startende Leraren 
 

BSL is van start gegaan  

Na voorbereidingen in het vorige schooljaar, is het BSL-
project nu echt van start gegaan. Tilburg University, Fontys 
Lerarenopleiding Tilburg en AOS Midden-Brabant, AOS 
West-Brabant en ZAOS werken samen aan het project in 
deze regio’s. Daarnaast zijn er nog 7 andere BSL-projecten 
in Nederland. In totaal doen in dit eerste jaar ruim 100 
scholen en 800 startende leraren mee. Ons eigen project 
doet mee met 13 scholen en 58 startende leraren. 

We zullen regelmatig een nieuwsbrief verspreiden zodat 
iedereen op de hoogte kan blijven van wat er gaande is in 
het project. In deze eerste nieuwsbrief gaan we in op de 
activiteiten die van start gegaan zijn: de kick-off 
bijeenkomst, activiteiten in het kader van het onderzoek, de 
training ‘coachen met videofeedback’ en de eerste 
masterclass. 
 

Begeleiding startende leraren 

Het BSL-project is opgezet met als doelen een snellere ingroei 
van startende leraren in het beroep en het voorkomen van 
beroepsuitval. Gerichte begeleiding kan ertoe leiden dat 
beginnende leraren in korte tijd de kwaliteit van hun lessen 
kunnen verbeteren. Dat heeft niet alleen een gunstig effect op 
de leerprestaties van de leerlingen, maar ook op de doorgroei 
van de leraar in het beroep.  

Het ministerie van OCW ondersteunt daarom de opzet van 
begeleidingstrajecten, die in samenwerking tussen 
lerarenopleidingen en scholen uitgevoerd worden. Er zijn 8 
regionale BSL-projecten en daarnaast worden de effecten van 
de begeleiding landelijk onderzocht door de Rijksuniversiteit 
Groningen (RUG). 

 

 

 

 

Belangrijke data 
12 Januari 2015  
start ronde 2 Training coaching 
met videofeedback (als je nog 
geen training gevolgd hebt, geef 
je dan snel op) 

Eind februari 2015 
tweede logboek coaches tweede 
vragenlijst starters 

April 2015 
ICALT-training (deze wordt 
georganiseerd als er behoefte aan 
is) 

April – Mei 2015 
tweede ronde dataverzameling 
RUG: lesobservatie, 
leerlingvragenlijst en 
inductiemonitor 

19 mei 2015 
Tweede masterclass 

Eind juni 2015 
derde logboek coaches; derde 
vragenlijst starters 
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Kick-off  

Op 18 september vond de kick-off van het BSL-project plaats op 
het Norbertuscollege in Roosendaal. Er waren ongeveer 65 
deelnemers aanwezig bij deze middag/avond. Na een opening 
door Jos Hulsker (OMO) en Rob van Otterdijk werd er in 
subgroepen gepraat over de ‘concerns’ van startende leraren 
en de manieren waarop starters begeleid kunnen worden. Na 
een maaltijd kon men deelnemen aan workshops rond de 
activiteiten van het BSL-project: de masterclasses, coachen met 
videofeedback, collegiaal leren met videofeedback, de icalt-
training en onderzoek (‘Nieuwsgierig Aagje op zoek naar…’). De 
deelnemers gingen niet alleen met een heleboel informatie, 
maar ook met een gevuld boterhamtrommeltje en een mok 
naar huis. 

Landelijk onderzoek RUG en ICALT 

De 8 regionale BSL-projecten nemen allen deel aan het 
overkoepelende onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen 
(RUG). In dit onderzoek wordt nagegaan of de begeleiding van 
startende leraren oplevert wat het beoogt. Om dat te kunnen 
vaststellen worden er lesobservaties uitgevoerd en 
leerlingvragenlijsten afgenomen.  

De lesobservaties worden uitgevoerd met het ICALT observatie-
instrument. Om hiermee goed te kunnen werken, is het nodig 
om vooraf een training te volgen. Voor ons regionale project zijn 
in juni 15 coaches getraind door Michelle Helms-Lorenz van de 
RUG. Vervolgens zijn in oktober en november nog twee kleinere 
trainingen verzorgd door Rian Aarts. Daarmee hebben we in ons 
project momenteel 27 gecertificeerde observatoren. 

De eerste dataverzameling heeft in oktober al plaatsgevonden: 
lesobservaties zijn uitgevoerd en er zijn vragenlijsten ingevuld 
door leerlingen van 1 klas per startende leraar. De RUG zal 
binnenkort feedback versturen naar elke startende leraar van 
wie data binnengekomen zijn. 

Eigen onderzoek 

De regionale projecten zijn elk bezig met de opzet van een 
begeleidingstraject; de trajecten hebben dezelfde 
uitgangspunten maar krijgen ieder een eigen invulling. De RUG 
onderzoekt de algemene opbrengsten van de trajecten, maar 
wij willen zelf graag nagaan hoe ons eigen traject werkt, wat het 
opbrengt en hoe we het kunnen verbeteren.  

 

 

Deelnemende 
scholen 
AOS Midden-Brabant 

2College 

Theresialyceum 

De Nieuwste School 

Jeroen Boschcollege 

Rodenborch College 

Maurickcollege 

 

AOS West-Brabant 

Norbertuscollege 

Da Vincicollege 

Scholengroep Bergen op Zoom 

Munnikenheidecollege 

 

ZAOS 

Calvijn College 

Pontes Scholengroep 

Zwin College 
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Wij hebben de coaches gevraagd om bij te houden hoe hun 
begeleidingsactiviteiten verlopen. De beginnende leraren 
hebben we gevraagd naar hun ervaringen met de begeleiding. 
Deze gegevens zullen we drie keer per jaar verzamelen zodat we 
een goed beeld krijgen van de geboden begeleiding, de 
ervaringen ermee en de impact ervan.  

Hoe kun je alle ballen in de lucht houden? 

Op vrijdag 21 november vond de eerste masterclass plaats: 
tientallen startende leraren en een aantal coaches kwamen 
bijeen om te kijken hoe ze alle ballen in de lucht konden houden! 

In een inleidend woord hield de voorzitter van OMO ons voor om 
vooral de eigen ideeën over wat goed onderwijs is te koesteren 
en ons niet te snel te laten inpalmen om in bestaande patronen 
te vervallen. Vervolgens konden we kiezen uit vijf workshops: van 
socratisch gesprek tot reflecteren, van feedback geven tot 
kritisch denken en dat alles: expressief! 

Kenners (een leerlinge én de Leraar-van-het-Jaar) spraken over 
‘de goede leraar’ en daarna: tja, hoe moet je nou al die ballen in 
de lucht houden? Na 15 jaar schijn je ‘het kunstje’ in het onderwijs 
te beheersen, maar letterlijk…….: sommigen kwamen al snel tot 
twee keer 3 ballen, mister juggler zelf wierp er moeiteloos 7 in de 
lucht. 

In de middag wederom workshops en als afsluiting Marieke Pillen 
over wat de startende leraar ervaart. En daarna 
vrijdagmiddagborrel? Of géén borrel, maar wel voorbereiden, 
nakijken, inlezen, power points maken, samenvatten en oefenen. 
Wat ouderen bleven over, maar ja: die konden nog geen 2 
ballen twee keer hooghouden… 

Wat namen de starters mee naar huis: herkenning “je bent niet de 
enige”, ontmoeting, inspiratie, “nadenken over waar je mee 
bezig bent” en “de ervaring om iets nieuws te leren”. En wat 
neemt de organisatie mee: tips voor de volgende masterclass, 
zoals langere workshops met praktische handvaten voor de 
lespraktijk, ruimte voor onderlinge dialoog en aandacht voor de 
concerns van starters.  

We zien elkaar weer op dinsdag 19 mei 2015, dan van 14:00-20:00 
uur! 
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Leren met en van elkaar verrijkt! 

Voor coaches in het BSL-traject is dit najaar de eerste training 
‘Coaching met Videofeedback’ gestart. De training, die door 
coaches vanuit FLOT verzorgd wordt, wordt gegeven in drie 
groepen met elk 10-12 deelnemers. De maandaggroep bestaat 
uit docenten van 2College, de dinsdaggroep met coaches van 
ZAOS wordt in Zeeland aangeboden en de donderdaggroep 
heeft coaches uit AOS Midden-Brabant, West-Brabant en ZAOS. 

De cursus bestaat uit 3 trainingsbijeenkomsten en een 
terugkombijeenkomst. De eerste 3 bijeenkomsten hebben al 
plaatsgevonden; de terugkombijeenkomst zal in het voorjaar van 
2015 plaatsvinden. De tweede cursusronde begint in januari; dan 
wordt de training gegeven op maandagmiddag. Opgeven voor 
deze training is nog mogelijk! 

In de eerste trainingsbijeenkomst lag het accent op een aantal 
technische aspecten en op de leidende principes van het 
coachen aan de hand van videobeelden. De tweede 
bijeenkomst stond in het teken van de coachvaardigheden. We 
bespraken de mogelijke invalshoeken op basis waarvan een 
coachgesprek gevoerd kan worden. Ook werden de 
verschillende rollen, zoals de rol van initiator, leider, aanmoediger 
en adviseur, geanalyseerd. Tijdens de derde bijeenkomst hebben 
de coaches de eigen opnamen bekeken in het licht van de 
oplossingsgerichte aanpak en het coachen op goed 
leraarschap. 

In de training wordt uitgegaan van de leervragen van de 
deelnemers en wordt gewerkt met eigen video-opnamen van 
lessituaties en coachgesprekken. De opnamen worden in kleine 
groepjes, maar ook plenair, bekeken aan de hand van vragen 
als: wat is de vraag van de beginnende docent, hoe pak jij die 
als coach op met behulp van videofeedback, wat is jouw vraag 
als coach, hoe pakken wij dat samen op met videofeedback?  

In deze cursus ervaart men dat het werken met video-opnamen 
vraagt om een andere begeleidingsaanpak, die voor de 
startende leraar en voor de coach veel kan opleveren. Volgens 
de deelnemers zit de kracht van de training in het samen kijken 
naar en analyseren van de video-opnamen. Leren door te doen 
en aan te sluiten bij de eigen videobeelden blijkt rijke 
leerervaringen op te leveren. De feedback die men krijgt, de 
theoretische achtergronden, modellen en methodieken helpen 
om de eigen aanpak te verbeteren. De coaches vinden dat 
deze aanpak werkt voor de starter en voor zichzelf. Ze willen dan 
ook doorgaan met het gebruik van videobeelden bij hun 
coaching van startende leraren.  

 

Medewerkers Project 

ULT  

Projectleider: Rian Aarts 
A.M.L.Aarts@uvt.nl 

Masterclasses: Jan Verweij, Rob van 
Otterdijk 
J.A.F.Verweij@uvt.nl, 
R.J.M.vanotterdijk@uvt.nl 

Ondersteuning: Kitty Leuverink 
K.R.Leuverink@uvt.nl 

FLOT 

Coördinator: Rita Schildwacht 
m.schildwacht@fontys.nl 

Onderzoek: Quinta Kools 
q.kools@fontys.nl 

Trainers:   

Anne Brand  
a.brand@fontys.nl  

Willem Maurits  
w.maurits@fontys.nl  

Koosje de Vries  
k.devries@fontys.nl  

Christel Kuijpers 
c.kuijpers@fontys.nl  

Saskia Heunks  
s.heunks@fontys.nl 

Coördinator AOS Midden-Brabant: 
Thea Prinsen 
Prinsen.T@2college.nl 

Coördinator AOS West-Brabant: 
Johan van Oosterhout 
J.vanOosterhout@sgtongerlo.nl 

Coördinator ZAOS:  
Inge Verlee 
vr@pontes.nl 

Projectleider onderzoek RUG: 
Michelle Helms-Lorenz  
lonie@rug.nl 

 


