BSL Wat gebeurt er in de regio’s?
Regio Utrecht
In BSL-regio Utrecht gebeurt veel moois rond de inbedding van inductietrajecten in de scholen. Op
13 juni vond voor de derde keer een audit plaats met scholen die hebben deelgenomen aan het BSLproject, dit keer UniC, Revius Wijk bij Duurstede, Scala College en Vathorst College. Het gaat om
scholen met meerjarige inductietrajecten die d.m.v. de audit een certificaat behalen waarmee zij
aantonen een begeleidingsprogramma van voldoende niveau te hebben. Dit certificaat geldt als
addendum bij het Keurmerk Opleidingsschool.
De minimale voorwaarden die aan de inductietrajecten worden gesteld en bijbehorende
bewijsmaterialen staan beschreven in de auditcriteria. Scholen konden hiervoor gebruik maken van
een door het BSL-project ontwikkelde schrijfwijzer of pasten hun eigen beleidsstuk aan op de
voorwaarden die aan certificering worden gesteld.
Voorafgaand aan de audit kwamen schoolopleiders van verschillende scholen in de regio bij elkaar,
om (bewijs)materiaal te verzamelen en te beschrijven. Het ging dan o.a. om beleidsstukken,
begeleidingsplannen en resultaten van bijvoorbeeld evaluatieve gesprekken met startende leraren
en coaches. Hiernaast konden scholen tijdens deze bijeenkomsten ervaringen uitwisselen en elkaar
op deze wijze inspireren. Na het inleveren van de stukken en feedback van een BSL-projectlid, vond
de audit plaats. Zo ook op 13 juni.
Tijdens de audit verzorgden schoolopleiders en schoolleiders presentaties over de kern van hun
meerjarige inductietrajecten voor een panel van geval schoolopleiders uit een andere auditgroep en
twee medewerkers van het BSL-project, Sabine van den Brink en Monique van Laarschot. Naar
aanleiding van het aangeleverde dossier en de presentatie stelden de panelleden vragen om zo het
inzicht in de inductietrajecten te verhelderen en verder concreet te maken. Waardering van het
panel was er onder meer voor:
• het serieus luisteren naar en benutten van hetgeen de starter te brengen heeft bij Unic
• het sterk onderbouwde en zorgvuldig uitgewerkte professionaliseringskader van het Scala
College
• de maatwerkbenadering voor de begeleiding van starters bij Revius Wijk bij Duurstede
• de betrokkenheid van de schoolleider en de borging in de school van de inductietrajecten bij het
Vathorst College

De auditbijeenkomst leverde de vier scholen niet alleen een certificaat op, ook werden zij
geïnformeerd over de inductietrajecten van andere scholen en ontvingen ze complimenten en
concrete suggesties t.b.v. het eigen inductieprogramma.
Wanneer u meer informatie over deze werkwijze van BSL-project regio Utrecht, kunt u contact
opnemen met BSL-project Utrecht via bsl-utrecht@uu.nl.

