Opleidingsschool IJburg College
Doorlopende leerlijn professionele ontwikkeling
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1. Missie, visie en doel
De missie van onze school is om alle leerlingen zoveel mogelijk te laten leren, in een leergemeenschap,
over zichzelf en de wereld om hen heen. Alle medewerkers van het IJburg College, maken deel uit van
deze leergemeenschap. Ook zij worden uitgedaagd om zoveel mogelijk, in een leergemeenschap, van en
met elkaar te leren.
Aansluitend op de die van de school is het de missie van onze opleidingsschool dat onze
leergemeenschap een leerrijke omgeving is voor al onze medewerkers, waar iedereen zich optimaal kan
ontwikkelen.
Wij willen het beste uit onze medewerkers halen en dagen hen uit om, gebaseerd op de principes van de
professionele cultuur, onze missie waar te maken en samen te werken aan onze visie, zodat wij in 2020
nog steeds de school zijn waar leerlingen:
● zelfstandig aan ambitieuze doelen werken om het beste uit zichzelf te halen;
● in een kleinschalige, veilige leeromgeving werken, waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en
kunnen groeien;
● samen leren wie zij zijn en hoe zij zich tot anderen verhouden, want een ongedeelde
maatschappij vraagt om een ongedeelde school;
● aan toekomstgerichte vaardigheden werken;
● ruimte krijgen om zich te verwonderen;
● leren van de werkelijkheid in echte situaties;
● leren met excellente vakexperts die leerlingen in hun verscheidenheid op een coachende wijze
op het examen en de toekomst voorbereiden.
Het doel van dit beleidsplan is het realiseren van de professionele ontwikkeling van onze medewerkers.
Voor onze docenten is er een traject ontwikkeld, om hen op te leiden van docent in opleiding naar
startbekwame docent, bekwame IJburg College docent naar een excellente IJburg College docent. Voor
het OOP en de schoolleiding is er een gelijksoortig traject, passend bij de functie.
Naast het opleiden van onze medewerkers is de focus van onze opleidingsschool het verstevigen van
onze missie, visie en kernwaarden en het verzorgen van onderwijs vanuit ons onderwijskundig concept.
De komende vier jaar werken wij daarom samen aan het versterken van onze veilige leergemeenschap,
de basiskwaliteit van ons onderwijs, het verstevigen en zichtbaar maken van onze missie, visie en
kernwaarden, onze ict vaardigheden, het ontwerpen van IJburg lessen, het geven van instructie met
aandacht voor differentiatie en evalueren om te leren, toekomstgerichte vaardigheden en het opleiden
van mentoren en coaches in begeleidingsvaardigheden.
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Het IJburg College participeert in het traject Terug met dat Tekort en Begeleiding startende leraren
Amsterdam om van en met andere scholen te leren hoe inductie trajecten en professionalisering het
beste kunnen worden vormgegeven..

2. Schooljaar 2016 - 2017
Focus
In 2016 - 2017 werken wij schoolbreed, vanuit ons strategisch beleidsplan 2016 - 2020, aan de
basiskwaliteit van ons onderwijs, de begeleiding door mentoren/coaches en het verstevigen van ons
digitaal onderwijs.
Wij willen onze manier van werken krachtiger maken en zorgen dat de basiskwaliteit op orde is, zodat al
onze leerlingen nu en in de toekomst worden uitgedaagd om zoveel mogelijk te leren, in een
leergemeenschap, over zichzelf en de wereld om hen heen.
Ter ondersteuning van de gekozen focus staan de schoolbrede studie(mid)dagen in het teken van de
drie thema’s, onze basiskwaliteit, onze begeleiding en ons digitale onderwijs, zodat wij als
leergemeenschap samen werken aan het verstevigen van ons onderwijs.
Studie(mid)dagen schoolbreed:
De studie(mid)dagen zijn een belangrijk onderdeel van onze opleidingsschool. Het zijn momenten
waarop wij van en met elkaar leren, kennis delen en nieuwe kennis opdoen. Om ervoor te zorgen dat er
een vertaalslag gemaakt wordt van theorie naar praktijk en opgedane kennis gedeeld wordt krijgen alle
deelnemers twee opdrachten mee:
○ Opdracht 1: Wat heb je op de studie(mid)dag ontwikkeld, wat je in de komende periode
gaat toepassen?
○ Opdracht 2: Maak hiervan, voor de volgende studie(mid)dag een PITCH.
Opdracht 2 leidt ertoe dat iedere expert op de daaropvolgende studie(mid)dag ervaringen/kennis deelt
met andere experts.
Inhoud van de studie(mid)dagen
In onderstaande schema’s staan, per doelgroep, de verschillende inhouden van de studiedagen op een
rij. De studie(mid)dagen staan niet los van de verschillende trajecten. Iedere doelgroep heeft een eigen
traject, welke in hoofdstuk 3 nauwkeurig omschreven wordt.

4

Experts
Studiedag op 24
oktober ‘16

Studiemiddag op
14 december’16

Studiemiddag op 1
maart ‘17

Studiedag 14 apri
‘17l
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juli ‘17

Verstevigen van
ons digitale
onderwijs
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Delen van
opgedane kennis
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Delen van
opgedane kennis
nav studiedag 14
dec ‘16

Presentaties
ronde 3
Delen van
opgedane kennis
nav studiedag 1
mrt
‘17

Presentaties ronde
4
Delen van
opgedane kennis
nav studiedag 14
apr ‘17

workshops
nieuwbenoemden

Basiskwaliteit van
mentoren/coache
s

Basiskwaliteit van
ons onderwijs

Keuzeprogramma
over ons digitale
onderwijs, de
begeleiding van
mentoren/coache
s en de
basiskwaliteit van
ons onderwijs

Individuele
reflectie op je
ontwikkeling,
feedback op het
programma en de
focus van 2016 2017.
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werkoverleg
tussen groepen
van OOP

werkoverleg in
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OOP

De basiskwaliteit Basiskwaliteit
van het OOP
professionele
gespreksvoering
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Schoolleiding
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programma en de
focus van 2016 2017.

6

3. Begeleiding
3.1 Opbouw begeleiding van de docent-in-opleiding
Het IJburg College maakt sinds 2013 deel uit van NOA (Nieuwe opleidingsschool Amsterdam). Dit is een
nieuwe opleidingsschool die samenwerkt met zeven vernieuwingsscholen van het voortgezet onderwijs
en 5 lerarenopleidingen. De bij NOA aangesloten scholen en opleidingsinstituten hebben elkaar
gevonden in het opzetten van een vernieuwend onderwijsconcept. Opleiden in de school doen wij om
vier redenen:
- gelegenheid geven om in de praktijk te leren voor leraren in opleiding;
- gelegenheid geven om te leren lesgeven in een brede innovatieschool voor leraren in
opleiding;
- samen met de opleidingsinstituten goede docenten opleiden, die zijn toegerust op de
toekomst;
- beschikken over een toekomstig eigen personeelsbestand om zo het mogelijk tekort
aan leraren in Amsterdam op te vangen.
Meer informatie is te vinden op www.noa-amsterdam.nl
Doel
Het doel is om de docenten-in-opleiding zoveel mogelijk te laten leren in de praktijk en te leren werken
volgens de principes en het onderwijsconcept van het IJburg College. Op deze wijze kan de docent in
opleiding werken aan de competenties die van hem/haar worden verwacht vanuit de opleiding.
Begeleiding
De begeleiding bestaat uit:
1. begeleiding in de klas door de werkplekbegeleider.
2. onderdeel uitmaken van het team en de leergemeenschap van het IJburg College, stagedagen
duren van 8.15 tot 16.45
3. begeleiding gericht op scholing d.m.v. het volgen van workshops tijdens studiedagen.
4. begeleiding bij het maken van het werklogboek (hierin houdt de docent in opleiding zijn eigen
professionele ontwikkeling bij)
5. intervisie bij de schoolopleider

Facilitering
De docent-in-opleiding wordt begeleid door de werkplekbegeleider en de schoolopleider. Beide
medewerkers worden hiervoor gefaciliteerd in taakuren.
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Kwaliteitszorg
De werkplekbegeleider heeft een SPD cursus gevolgd en is minstens 3 jaar werkzaam in het onderwijs.
De werkplekbegeleider wordt door de schoolopleider begeleid. De schoolopleider is geschoold als
schoolopleider.
3.2 Begeleiding nieuwe medewerkers
3.2.1 Opbouw begeleiding van de nieuwbenoemde startbekwame docent
Doel
De nieuwbenoemden begeleiding van de startbekwame docent is gericht op de professionele
ontwikkeling van de docent tot bekwame IJburg College expert in een periode van 3 jaar. De begeleiding
is gericht op thuis raken (enculturatie) in het concept van het IJburg College en de professionele
ontwikkeling van de nieuwbenoemde startbekwame docent.
Begeleiding
De begeleiding is gericht op de groei en ontwikkeling, gerelateerd aan een specifieke leervraag van de
nieuwbenoemde docent.
De begeleiding bestaat uit:
1 individuele begeleiding,
2 begeleiding gericht op professionele ontwikkeling,
3 in de school groeien.
1. Individuele Begeleiding
● Startbekwame docenten worden 3 jaar begeleid.
● Beeldcoaching (coaching aan de hand van filmopnamen in de les) maakt deel uit van de
coaching.
● Per periode van het schooljaar voeren de nieuwbenoemden begeleiders minstens 1
coachingsgesprek, bezoeken zij 1 les en bespreken deze na.
● Het begeleidingstraject start met een kennismakingsgesprek waarin de wederzijdse
verwachtingen worden besproken. In de eerste bijeenkomsten is ook ruimte voor informatieve
en praktische vragen over de dagelijkse gang van zaken. De aandacht verschuift daarna naar de
persoonlijke leerdoelen van de nieuwbenoemde startbekwame docent. De docent formuleert
een coachvraag, waarna samen met de begeleider een begeleidingsplan wordt opgesteld.
Inhoudelijk gaat de coachvraag over het persoonlijk en professioneel functioneren van de
docent in de organisatie. Verder kan de begeleiding bestaan uit lesobservaties en nabespreking
(observatieformulier 2016/2017), lesplannen voorbespreken, feedback op lesplannen en lesson
study.
● Het begeleidingsplan is niet statisch, wordt geëvalueerd en kan -indien nodig- worden
aangepast. De ontwikkelpunten die voortkomen uit het ontwikkelingsgesprek met de
deelschoolleider worden opgenomen in dit plan en de begeleidingsgesprekken.
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●
●

De docent maakt een verslag van de begeleidingsgesprekken in een werklogboek.
De begeleiding van de docent is een begeleidingsvorm gebaseerd op vertrouwen. De
nieuwbenoemden begeleider speelt geen rol in de beoordeling van de docent. Wanneer er bij
de deelschoolleider aan het einde van de ontwikkelcyclus vraagtekens zijn ontstaan over de
ontwikkeling van de docent, kan er een advies vraag gesteld worden. Daarbij wordt persoonlijke
informatie niet gedeeld. Deze adviesvraag vindt plaats in het bijzijn van de nieuwbenoemde
startbekwame docent. Doordat de docent zelf een portfolio en werklogboek bijhoudt van zijn
ontwikkeling, kan de beoordelaar zien welke ontwikkeling er in het traject tussen de
nieuwbenoemden begeleider en nieuwbenoemde startbekwame docent heeft plaatsgevonden.

2. Begeleiding gericht op professionele ontwikkeling
De missie en visie van het IJburg College vragen van de docent een uitgebreide kennis van didactische en
pedagogische vaardigheden. Daarom worden er aanvullend op de individuele begeleiding ook
workshops aangeboden op de studiedagen. Er is een speciaal aanbod van workshops op de studiedagen
voor de nieuwbenoemde startbekwame docenten. De docent en de begeleiders bespreken samen,
welke workshops de nieuwbenoemde startbekwame docent gaat volgen. De deelschoolleider speelt hier
ook een rol in naar aanleiding van het ontwikkelingsgesprek. Daarnaast worden er
intervisiebijeenkomsten georganiseerd door de nieuwbenoemden begeleiders.
Dit is een indicatie van een begeleidingstraject voor startende docenten. Hiervan kan worden
afgeweken naar behoefte.
Jaar 1 (35 uur begeleiding)
●
●
●
●

startdag en
startbijeenkomst
(en)
4 workshops
5 intervisiebijeenkomsten
5 lesbezoeken en
nabesprekingen

Jaar 2 (20 uur begeleiding)
●
●

4 workshops
4 intervisiebijeenkomsten
● 3 lesbezoeken en
nabesprekingen

Jaar 3 (10 uur begeleiding)
●
●
●

4 workshops
4 intervisiebijeenkomsten
lesbezoek en
nabespreking naar
behoefte

3. Enculturatie
Iedere nieuwbenoemde startbekwame docent krijgt een begeleider vanuit de vakgroep, die praktische
informatie op vakgebied bespreekt en de docent inwerkt in de vakgroep. Elke nieuwbenoemde
startbekwame docent ontvangt de IJ Wijzer met informatie over het IJburg College. Daarnaast deelt de
deelschoolleider de deelschoolmap . De nieuwbenoemde startbekwame docenten worden uitgenodigd
voor de startbijeenkomst(en) aan het einde van de zomervakantie en 1 in de eerste week van het
nieuwe schooljaar.
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Startbijeenkomst (en)
Voor alle nieuwe medewerkers (en LIO’s met een aanstelling) organiseren wij voorafgaand aan de start
van het schooljaar een startdag, waar wij informatie geven over onze missie, visie, kernwaarden, het
onderwijsconcept en de cultuur op het IJburg College. Ook leren de nieuwe medewerkers elkaar kennen
en worden wederzijdse verwachtingen uitgesproken. Tijdens de startbijeenkomst(en) gaan wij
uitgebreid in op de wijze waarop wij nieuwe collega’s begeleiden bij hun ontwikkeling en hoe ze worden
beoordeeld. Verder wordt er tijdens de startbijeenkomst(en) ruimte gemaakt om praktische informatie
te delen. Dit zal onder andere worden vormgegeven door het delen van een map met praktische
informatie. In de uitnodiging voor deze dag komt een agenda te staan zodat de starters weten wat ze
kunnen verwachten. De startdag wordt voorbereid en gegeven door alle nieuw benoemden begeleiders.
Facilitering
De nieuwbenoemde startbekwame docent wordt begeleid door een coach voor de algemene
professionele ontwikkeling en door een begeleider vanuit de vakgroep, die ondersteunt bij de
vakspecifieke zaken.
De nieuwbenoemde startbekwame docent, die op het IJburg College in zijn eerste baan start, heeft in
het eerste jaar recht op 20% lestijd vermindering en in het tweede jaar 10% lestijd vermindering.
Deze tijd kan hij inzetten voor zijn begeleiding of als extra tijd voor het voorbereiden van zijn lessen.
Kwaliteitszorg
De kwaliteit van de begeleiding wordt jaarlijks getoetst.
De nieuw aangestelde docenten hebben een ontwikkelingsgesprek en beoordelingsgesprek met hun
deelschoolleider. Hieruit komen concrete leerdoelen naar voren, die zijn vastgelegd in het portfolio van
de expert. Dit zijn tevens aanknopingspunten voor de verbetering van de begeleiding.
3.2.2 Opbouw begeleiding van de nieuwbenoemde docent met onderwijservaring
Doel
Het IJburg College is een professionele leergemeenschap, waarbij de leden zich laten leiden door een
professionele attitude en zich vooral richten op het collectief leren van leerlingen en de professional. Dit
betekent in de praktijk dat alle medewerkers van de leergemeenschap zich blijven ontwikkelen door met
en van elkaar te leren. De nieuw benoemde docent met onderwijservaring volgt hetzelfde
begeleidingstraject als de nieuwbenoemde startbekwame docent met nadruk op het zich eigen maken
van het IJburg Concept.
Begeleiding
Nieuwbenoemde docenten met onderwijservaring worden begeleid op de enculturatie in het concept
van het IJburg College. Daarnaast worden zij, afhankelijk van hun ervaring en leervraag, begeleid in hun
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professionele ontwikkeling door de nieuwbenoemden begeleiders. Verder nemen zij net als alle andere
medewerkers deel aan de studiedagen.

Facilitering
Professionalisering is opgenomen in de jaartaak van iedere expert, zoals docenten op het IJburg College
genoemd worden.
Kwaliteitszorg
De kwaliteit van de geboden begeleiding wordt elk jaar geëvalueerd. De experts hebben ieder jaar een
ontwikkelingsgesprek met hun deelschoolleider. Hieruit komen concrete leerdoelen naar voren, die zijn
vastgelegd in het portfolio van de nieuwbenoemde docent met onderwijservaring. Dit zijn tevens
aanknopingspunten voor de verbetering van de begeleiding.
De focus die in een bepaald leerjaar schoolbreed is gekozen, is onderdeel van het ontwikkeltraject. De
schoolbrede studie(mid)dagen zijn gericht op deze focus en stellen nieuwbenoemde docenten met
onderwijservaring in staat om zich hierin te ontwikkelen. De studiedagen worden geëvalueerd.
3.3 Professionele ontwikkeling zittende experts
Doel
Het IJburg College is een professionele leergemeenschap, waarin de medewerkers zich laten leiden door
een professionele attitude en zich vooral richten op het collectief leren van leerlingen en de
professional. Dit betekent in de praktijk dat alle medewerkers van de leergemeenschap zich blijven
ontwikkelen door met en van elkaar te leren.
Begeleiding
Iedere expert volgt ieder jaar een eigen ontwikkelings- en beoordelingscyclus. Een belangrijk onderdeel
van deze cyclus is het bespreken en vaststellen van de professionaliseringsbehoefte van een expert.
Passend bij de persoonlijke ontwikkeling en vanuit het principe van wederzijdse aantrekkelijkheid,
nemen experts deel aan schoolbrede studiedagen en teammiddagen. Experts volgen op die (mid)dagen
minimaal 4 workshops. Daarnaast werken experts ook buiten de school regelmatig aan
deskundigheidsbevordering.
Met en van elkaar leren krijgt ook vorm, doordat experts opgedane kennis en ervaringen met anderen
uit de leergemeenschap delen. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens teambijeenkomsten, focusgroepen,
vakgroepen en andere overleg teams. Schoolbreed wordt dit op drie manieren zichtbaar:
1. In iedere deelschool werken wij met collegiale lesbezoekteams. Experts bezoeken elkaars lessen
en geven elkaar, aan de hand van ons lesobservatieformulier, feedback.
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2. Voor de eigen ontwikkelings- en beoordelingscyclus werken wij met 360-graden feedback die
betrokkene zelf bij collega’s en de leidinggevende ophaalt.
3. Er is een leesclub die 4 keer per jaar samenkomt waarvoor de experts zich per keer kunnen
inschrijven. Iedere bijeenkomst wordt een aan onderwijs gerelateerd(e) boek/publicatie
besproken of samen naar een film gekeken.
4. Op iedere studie(mid)dag krijgen alle deelnemers twee opdrachten mee:
○ Opdracht 1: Op welke wijze ga je, met wat je vandaag hebt geleerd, in de komende
periode aan de slag?
○ Opdracht 2: Wat kunnen anderen van jouw ervaring leren en op welke wijze ga je de
door jouw opgedane kennis/ervaring met anderen, op de volgende studie(mid)dag,
delen?
Opdracht 2 leidt ertoe dat iedere expert op de daaropvolgende studie(mid)dag
ervaringen/kennis deelt met andere experts.
Facilitering
Professionalisering is opgenomen in de jaartaak van iedere expert.
Kwaliteitszorg
De zittende experts hebben ieder jaar een ontwikkelingsgesprek en een beoordelingsgesprek met hun
deelschoolleider. Hieruit komen concrete leerdoelen naar voren, die zijn vastgelegd in het portfolio van
de docent en aanknopingspunten vormen voor verbetering van de begeleiding en professionalisering.
De focus die in een bepaald leerjaar schoolbreed is gekozen, is onderdeel van het ontwikkeltraject. De
schoolbrede studie(mid)dagen zijn gericht op deze focus en stellen experts in staat om zich hierin te
ontwikkelen. De studiedagen worden geëvalueerd.
3.4 Professionele ontwikkeling OOP
Doel
Het IJburg College is een professionele leergemeenschap, waarbij de leden zich laten leiden door een
professionele attitude en zich vooral richten op het collectief leren van leerlingen en de professional. Dit
betekent in de praktijk dat alle medewerkers van de leergemeenschap zich blijven ontwikkelen door met
en van elkaar te leren. Het OOP is een belangrijk onderdeel van onze leergemeenschap.
Het OOP bestaat uit verschillende groepen: onderwijsassistenten, facilitaire medewerkers,
administratieve medewerkers, TOA’s en Zorgmedewerkers. Iedere groep heeft een andere, aan de
functie gerelateerde leidinggevende. Voor de onderwijsassistenten is de deelschoolleider de eigen
leidinggevende.
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Begeleiding
Daar waar het OOP samen met de rest van het personeel kan worden geschoold (concept, pedagogisch
handelen) maken zij deel uit van het aangeboden programma op de studiedagen. Daarnaast zijn er nog
3 andere punten waar de begeleiding op wordt ingezet:
1. samenwerking tussen de verschillende groepen van het OOP om ervoor te zorgen dat
procedures en de start en het einde van het schooljaar goed verlopen om daarmee de
dienstverlening van de school te verbeteren,
2. overleg binnen de verschillende groepen van het OOP om van en met elkaar te leren;
3. individuele professionalisering aan de hand van eigen ontwikkelpunten.
Facilitering
Professionalisering is gewaarborgd in middelen. Professionalisering kan plaatsvinden tijdens de
studiedagen, maar ook buiten school voor wat scholing op taakspecifieke onderdelen betreft.
Kwaliteitszorg
De leden van het OOP hebben ieder jaar een ontwikkelings- en beoordelingsgesprek. Ook voor het OOP
werken wij met 360-graden feedback die betrokkene zelf bij collega’s en de leidinggevende ophaalt. Uit
de gesprekken komen concrete leerdoelen naar voren, die worden vastgelegd in het portfolio van de
medewerker. Dit zijn tevens aanknopingspunten voor de verbetering van de begeleiding.
3.5 Professionele ontwikkeling Schoolleiding
Doel
De schoolleiding heeft een dubbelrol. Zij is, samen met anderen, verantwoordelijk voor de
ontwikkelings- en beoordelingscyclus van medewerkers, de opleidingsschool en de organisatie van de
studie(mid)dagen. Zij stuurt ook op onze missie, visie, kernwaarden en de focus van het lopende
schooljaar. Voor 2016 - 2017 zijn dit het mentoraat, onze basiskwaliteit en ons digitale onderwijs.
Tegelijkertijd zijn zij onderdeel van onze professionele leergemeenschap en ook gericht op de eigen
ontwikkeling en het leren van en met elkaar.
Begeleiding
Op het IJburg College werken we met de vijf competenties van een schoolleider. Deze vormen het
startpunt en zijn de basis van een doorlopende leerlijn van een startbekwame schoolleider naar een
excellente IJburg College schoolleider.
Iedere schoolleider volgt een eigen ontwikkeltraject, met bijbehorende feedbackrondes, gesprekken,
ontwikkelpunten en scholing. Dit traject is vraaggestuurd, passend bij de functie, ambities en talenten.
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Met en van elkaar leren krijgt vorm in de intervisiegesprekken die leden van het management team vijf
keer per jaar voeren. Daarnaast wordt er tijdens de strategische overleggen en schoolbrede studiedagen
met regelmaat samen gewerkt, waarbij leden elkaar ondersteunen en/of worden geschoold.
In de komende jaren zal de opbouw van een startbekwame naar excellente schoolleider verder worden
uitgewerkt, passend bij de vraaggestuurde aanpak.
Facilitering
Professionalisering is opgenomen in de jaartaak van iedere schoolleider
Kwaliteitszorg
De zittende schoolleiders hebben ieder jaar een ontwikkelings- en beoordelingsgesprek met de
algemeen directeur. Ook voor schoolleiders werken wij met 360-graden feedback die betrokkene zelf bij
collega’s en de leidinggevende ophaalt. Uit de gesprekken komen concrete leerdoelen naar voren, die
worden vastgelegd in het portfolio van de schoolleider. Dit zijn tevens aanknopingspunten voor de
verbetering van de begeleiding. De focus die in een bepaald leerjaar schoolbreed is gekozen, is
onderdeel van het ontwikkeltraject.

4. Doel ontwikkeling & beoordelingscyclus
Voor alle medewerkers op het IJburg College geldt dat we werken met een vaste ontwikkelings- en
beoordelingscyclus. Belangrijkste doelstelling van de gesprekkencyclus is het evalueren van de
wederzijdse aantrekkelijkheid. De medewerker is en blijft aantrekkelijk voor de school als hij het werk
dat gedaan moet worden kan (blijven) doen en hierdoor een meetbare bijdrage levert aan de missie en
het succes van de school. De school is en blijft aantrekkelijk voor de medewerker wanneer deze zinvol
werk kan doen, perspectief heeft op professionele en loopbaanontwikkeling en interessante sociale
contacten kan hebben.
Tweede doelstelling van de gesprekkencyclus is het inventariseren van de
professionaliseringsbehoefte van medewerkers. Elke medewerker heeft jaarlijks een ontwikkelings- en
een beoordelingsgesprek. De informatie voor de gesprekken wordt verkregen door middel van een 360°
feedback analyse die bestaat uit een leerlingenevaluatie, feedback van collega’s en leidinggevende en
eigen reflectie naar aanleiding van het portfolio/werklogboek. Daarvoor zijn vragenlijsten ontwikkeld die
online worden ingevuld en gewaardeerd. Voor een ontwikkelingsgesprek organiseert de betrokkene zelf
de feedback, voor een beoordelingsgesprek doet de leidinggevende dat.
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Ontwikkelingsgesprekken hebben als doel:
●
●
●

De ontwikkeling van de medewerker te bespreken;
De samenwerking tussen de medewerker en de organisatie (team en leidinggevende) te
bespreken;
Ontwikkelpunten vaststellen (en SMART formuleren).

Beoordelingsgesprekken hebben als doel:
●
●
●

Een beoordeling van het functioneren te geven door te benoemen wat de bijdrage van de
medewerker aan de missie van de school is;
De beoordeling als verslag uit de cirkelanalyse aan de medewerker te overhandigen;
De uit de beoordeling voortvloeiende consequenties te bespreken.

Medewerkers kunnen in de IJ-wijzer meer informatie vinden over de wijze waarop ontwikkeling- en
beoordelingsgesprekken plaatsvinden.

5. Beoordelingsprocedure eerste aanstellingsjaar
Alle nieuwe medewerkers worden aangesteld in een tijdelijk dienstverband voor een jaar. De
begeleiding en beoordeling van de nieuwe medewerker vanuit de deelschoolleider in dit eerste jaar ziet
er concreet als volgt uit:
●
●
●
●
●
●
●
●

In de periode tot de herfstvakantie (6 weken) ziet de begeleider van de nieuwbenoemde
medewerker minimaal 1 les.
In de periode tot de herfstvakantie (6 weken) ziet de deelschoolleider 1 les.
Het observatieverslag en het ingevulde formulier “observatielesbezoek” worden na iedere
geobserveerde les nabesproken met de medewerker.
Kort voor de herfstvakantie houden de deelschoolleiders met alle nieuwbenoemde
medewerkers een top - tip gesprek.
de nieuwbenoemde maakt zelf verslagen van de besprekingen en ontwikkelingen voor zijn
portfolio/werklogboek. Om zo te bewijzen/tonen hoe hij zich heeft ontwikkeld.
Aan de hand van de lesobservaties en het top - tip gesprek wordt vastgesteld aan welke
training en/of coaching individuele nieuwbenoemde medewerker behoefte heeft.
De deelschoolleiders of de begeleidende experts geven aan welke workshops de
nieuwbenoemde medewerker kan volgen.
Voor de kerstvakantie vindt er op basis van 360° feedback een ontwikkelingsgesprek met
de direct leidinggevende plaats, waarin de stand van zaken wordt opgemaakt en afspraken
voor verdere ontwikkeling gemaakt worden. Basis voor dit gesprek zijn cirkelanalyse,
werklogboek/portfolio.
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●
●

Vóór het eind van de 9e maand van de aanstelling (voor de meivakantie) vindt de
beoordeling plaats.
Aan de hand van de uitkomst daarvan wordt bepaald, of de medewerker een vaste
aanstelling krijgt of niet.

6. De nieuwbenoemden begeleiders en coördinator
Om de begeleiding van medewerkers goed te kunnen uitvoeren is er voor iedere deelschool een vaste
nieuwbenoemden begeleider aangesteld. Hierdoor is de begeleider zichtbaar voor de medewerker en
gemakkelijk te benaderen.
Taken Beeldcoaches/ begeleiders
1. Afhankelijk van het aantal nieuwe collega’s worden er nieuwbenoemde begeleiders aangesteld.
2. De nieuwbenoemden begeleiders voeren per thema 1 gesprek met de deelschoolleider zodat er
overeenstemming en afstemming ontstaat over de scholingsbehoefte van experts.
3. De nieuwbenoemden begeleider verzorgen het volgende programma:

Jaar 1
●
●
●
●

Jaar 2
Startdag en
startbijeenkomst (en)
4 workshops
4 intervisiebijeenkomsten
5 lesbezoeken
en
nabesprekingen

●
●
●

Jaar 3
4 workshops
3 intervisiebijeenkomsten
3 lesbezoeken en
nabesprekingen

●
●

4 workshops
3 intervisiebijeenkomsten
● lesbezoek
naar
behoefte

4>
●

4 workshops

4. Alle nieuw benoemden begeleiders komen 1 keer per thema samen voor
intervisie/professionalisering/ organisatie.
5. Alle nieuw benoemden begeleiders maken samen met de nieuwbenoemde startbekwame
docent een afspraak over de invulling van de tegemoetkoming van 20 (jaar 1) of 10 (jaar 2)
procent vermindering in lestaken. Dit kan worden bijgehouden in het werklogboek dat
onderdeel uitmaakt van het portfolio van de nieuw benoemde docent. De begeleiding van de
nieuwbenoemde kan hier onderdeel van uitmaken.
6. De nieuw benoemden begeleiders geven workshops aan de nieuwe experts, stagiaires en OOP.
7. Alle nieuwbenoemden begeleiders bereiden een pakket workshops voor.
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8. Een nieuwbenoemden begeleider kan de gecoachte doorverwijzen als de hulpvraag buiten het
terrein van de nieuwbenoemden begeleider ligt (supervisie, therapie).
9. De nieuwbenoemden begeleiders voeren 4 intervisiebijeenkomsten per jaar in hun deelschool.
10. Alle nieuwbenoemden begeleiders evalueren workshops kritisch en passen deze aan.
Facilitering
De nieuw benoemden begeleiders worden gefaciliteerd voor hun begeleidingstaken taken per bouw.
Het aantal uren daarvoor is gebaseerd op het aantal nieuwbenoemde docenten die zij begeleiden. In het
schooljaar 2016 - 2017 zijn dit de volgende medewerkers:
Tryfosa Können, IJburg College 1, VMBO Bovenbouw
Hanneke Hallink en Marc van Gent, IJburg College 2
Barbara Krstovic, IJburg College 1, HAVO-VWO Bovenbouw
Monique van Koll, IJburg College 1, Onderbouw
Kwaliteitszorg
De nieuwbenoemden begeleiders hebben een relevante opleiding gedaan om hun werk goed te kunnen
uitvoeren. De werkzaamheden worden geëvalueerd. Deze evaluatie wordt met de deelschoolleiders in
ontwikkelings- en beoordelingsgesprekken besproken. Hieruit komen concrete leerdoelen naar voren,
die zijn vastgelegd in het portfolio van de nieuwbenoemden begeleider. Dit zijn tevens
aanknopingspunten voor de verbetering van de begeleiding.
In het schooljaar 2016-2017 zullen de beeldcoaches de ICALT observatie training volgen.
In het schooljaar 2016-2017 worden voor elke deelschool nog meer beeldcoaches opgeleid. Dit zijn de
volgende medewerkers:
Renske Steur, Monique van Koll, Lieke Verburg , Tineke Peek, Waldo Oosterhoff , Marije van der Put ,
Lieselotte Swanenburg.
Taken Coördinator
1. Bijeenkomsten met andere nieuwbenoemden begeleiders plannen en agenda
hiervoor opstellen.
2. Schoolleiding informeren over de voortgang nieuwbenoemden begeleiding.
3. Opstellen, aanpassen en archiveren van begeleidingsprogramma’s.
4. Opstellen van het workshopaanbod, coördineren van de evaluatie van workshops,
archivering en planning van workshops in het jaarritme.
5. Ontwikkelen van een feedbackformulier ter evaluatie van de
nieuwbenoemden begeleiders.
6. Voorstel doen ter aanpassing/verbetering van het begeleidingstraject.
Facilitering
Voor deze taak geldt een facilitering van 0,1fte
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Kwaliteitszorg
De coördinator evalueert zijn werk samen met de algemeen directeur op basis van het behalen van de
opgestelde doelen voor dat jaar, die voortvloeien uit het strategisch beleidsplan 2016 - 2020. Uit de
evaluatie komen concrete leerdoelen naar voren, die worden vastgelegd in het portfolio van de
coördinator. Dit zijn tevens aanknopingspunten voor de verbetering van de begeleiding.

7. De begeleider vanuit de vakgroep
In een professionele gemeenschap leer je van en met elkaar. Zittende experts met een LC aanstelling
kunnen vanuit de vakgroep begeleider zijn van nieuwe experts..
Taken
De begeleider vanuit de vakgroep bespreekt de vakdidactiek met de nieuwe expert.
1. Organiseert overleg met de nieuwe docent
2. Bespreekt lesinhouden, aanpak en toetsen
3. Legt uit hoe iTunesU werkt
4. Legt uit hoe een les er volgens de ontwerpprincipes van het IJburg College uit ziet.
5. Zorgt voor een inwerktijd waarin de startende docent steeds meer taken en
verantwoordelijkheden krijgt.
Facilitering
Het begeleiden van nieuwe experts op vakgebied maakt deel uit van het competentieprofiel van experts
met een LC- of LD-functie.

Kwaliteitszorg
De deelschoolleider bespreekt deze werkzaamheden en geeft feedback op de wijze van uitvoeren in
ontwikkeling- en beoordelingsgesprekken. Hieruit komen concrete leerdoelen naar voren, die zijn
vastgelegd in het portfolio van de vakgroep begeleider. Dit zijn tevens aanknopingspunten voor de
verbetering van de begeleiding.

8. De Werkplekbegeleider
De werkplekbegeleider heeft een belangrijke taak. Hij begeleidt docenten-in-opleiding bij het
werkplekleren in de dagelijkse praktijk om de transitie mogelijk te maken van de theorie van de
opleiding naar de praktijk . Het IJburg College wil graag een opleidingsschool zijn en daarom worden
experts met een LC- of LD-functie uitdrukkelijk uitgenodigd om docenten in opleiding een stageplek aan
te bieden.
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Taken
1. De kerntaak van de werkplekbegeleider is het begeleiden van docentenin-opleiding bij het werkplekleren in de dagelijkse praktijk en het creëren
van een inspirerende werkomgeving.
Aanmelding
2. Houdt sollicitatiegesprek, eventueel samen met iemand van de vakgroep of schoolopleider
3. Introduceert de docent-in- opleiding in de deelschool
Begeleiding
4. Start gezamenlijk werklogboek op met docent-in- opleiding.
5. Geeft feedback op het werklogboek.
6. Heeft ontwikkelingsgesprekken met de docent-in- opleiding.
7. Observeert lessen en bespreekt deze na.
8. Begeleidt bij het uitwerken van leer- en ontwikkelingsvragen.
9. Houdt na een maand een go / no-go gesprek over het vervolg van de stage.
10. Begeleidt de docent-in- opleiding tot hij of zij zelfstandig les kan geven.
11. Vult de competentiematrix in van het opleidingsinstituut.
12. Ondersteunt de docent-in- opleiding met de leerwerktaken van het opleidingsinstituut.
13. Beoordeelt de docent-in- opleiding halverwege de stageperiode en aan het einde van de
periode.
14. Zoekt contact bij problemen met betrekking tot de stage.
15. Begeleidt de docent-in- opleiding te buiten de gebaande paden.
16. Is gericht op zijn eigen professionalisering en die van de organisatie.
17. Neemt deel aan bijeenkomsten georganiseerd door schoolopleider,
opleidingsinstituut of derden.
18. Reflecteert op eigen handelen.
19. Begeleidt volgens het concept van het IJburg College.
20. Bespreekt de documenten die zijn opgesteld voor begeleiding van docent in opleiding op het
IJburg College met de docent in opleiding.
Facilitering werkplekbegeleiders
De werkplekbegeleiders krijgen 40 taakuren op jaarbasis.
Kwaliteitszorg
Elk jaar wordt de kwaliteit en effectiviteit van de werkplekbegeleider geëvalueerd middels een
evaluatie/feedback formulier onder de docent in opleiding na afloop van zijn stage en d.m.v van een
zelfevaluatieformulier. Deze evaluatie wordt besproken in het ontwikkeling en beoordelingsgesprek van
de werkplekbegeleider. Hieruit komen concrete leerdoelen naar voren, die zijn vastgelegd in het
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portfolio van de werkplekbegeleider. Dit zijn tevens aanknopingspunten voor de verbetering van de
begeleiding.
De werkplekbegeleiders hebben de SPD training gedaan en volgen bijeenkomsten ter
professionalisering bij de schoolopleider.

9. De schoolopleider
Taak van de opleider is om alle randvoorwaarden te creëren en praktische zaken te organiseren voor
zowel de docent-in- opleiding als de werkplekbegeleiders. Voor docenten-in- opleiding betekent dit dat
de schoolleider het gat dicht tussen de theorie van de opleidingsschool en de praktijk op de stage. Voor
werkplekbegeleiders betekent dit dat de schoolopleider ervoor zorgt dat de werkplekbegeleider zich kan
richten op de begeleiding van docenten-in-opleiding. Daarbij is de schoolopleider degene die een
fundamenteel begrip heeft van onderwijsleerprocessen in al zijn facetten, met als doel een rijke werken leeromgeving te creëren, die voor elke docent-in- opleiding kan verschillen en past bij zijn zone van
naaste ontwikkeling. De schoolopleiders is ook degene die dit begrip inzichtelijk maakt bij de docentenin- opleiding en de werkplekbegeleiders.
Facilitering
0,2 fte
Taken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zorgt voor de administratie bij aanmelding.
Zorgt voor match tussen opleidingsschool en opleidingsinstituut.
Introduceert de docent-in- opleiding in de school en in het concept.
Organiseert 5 intervisiebijeenkomsten voor de docenten in opleiding.
Is eindverantwoordelijk voor kwaliteit van de beoordeling en beoordelingsdocumenten.
Evalueert de stage van docenten-in- opleiding
Ondersteunt de ontwerp- en praktijkonderzoeken.
Assisteert of ondersteunt -waar nodig- bij praktische problemen.
Coördineert en monitort de activiteiten van de werkplekbegeleider.
Onderhoudt contact met werkplekbegeleiders.
Begeleidt werkplekbegeleiders, waar nodig.
Voorziet en ondersteunt de professionaliseringsbehoeften van de werkplekbegeleiders.
Prikkelt de werkplekbegeleiders met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van opleiden in twee
bijeenkomsten die hij organiseert.
14. Is verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van de begeleiding.
15. Onderhoudt contact met instituutsopleiders en schoolopleiders van andere scholen.
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16. Onderhoudt contact met deelschoolleiders en schoolleiding.
17. Reflecteert op eigen handelen.
18. Begeleidt volgens het concept van het IJburg College.

Kwaliteitszorg
De schoolopleider evalueert zijn werk samen met de algemeen directeur op basis van de feedback uit de
enquêtes en het behalen van de opgestelde doelen van dat jaar. Hieruit komen concrete leerdoelen
naar voren, die zijn vastgelegd in het portfolio van de schoolopleider. Dit zijn tevens aanknopingspunten
voor de verbetering van de begeleiding.
De schoolopleider is officieel geregistreerd als lerarenopleider bij de VELON en registreert zich iedere 5
jaar opnieuw.

10.Kwaliteitszorg doorlopende leerlijn professionele ontwikkeling
Elk jaar wordt de kwaliteit en effectiviteit van de begeleiding en het professionaliseringsaanbod
geëvalueerd middels alle enquêtes die hierboven beschreven zijn. Deze enquêtes zijn de basis voor een
evaluatie met algemeen directeur om te komen tot een beoordeling en eventueel aanpassing van het
begeleidings- professionaliseringsprogramma. Jaarlijks evalueren we of alle activiteiten die in het kader
van begeleiding en professionalisering van alle medewerkers zijn uitgevoerd en voldoen. Ook alle
instrumenten die gebruikt worden, worden jaarlijks geëvalueerd.
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Bijlage 1: Professionele ontwikkeling Schooljaar 2016-2017
26/8/16

Startbijeenkomst

Nadruk op het concept

9.30 -

nieuwbenoemden

Kennismaking begeleiders

16.30 uur

Uitdelen iPads en laptops
30/8/16

Startbijeenkomst
nieuwbenoemden

15.00ItunesU

16.45

Magister
Periode 1

Startbijeenkomst docenten in

week 2

opleiding bij schoolopleider

12/16-9/16

Procedure beoordelen
Praktisch sleutel / emailadres/
afspraken dagen/ tijdpad/ wie is
wie? Wat als het fout gaat?
gegevens dag
stage/email/opleiding/jaar etc.

Periode 1

Intervisie nieuwbenoemden

15.40 -

week 3

bij beeldcoach

16.40

Periode 1

Intervisie docenten jaar 2, 3 en

15.40 -

week 4

anderen bij beeldcoach

16.40

19/23-9/16

26/30-9/16
24/10/16

Workshopronde 1

studiedag

LICTO en Workshop
Nieuwbenoemden

Periode 2

Intervisie docenten in

week 2

opleiding bij schoolopleider

7/11-11/16
Periode 2

Intervisie nieuwbenoemden

15.40 -

week

bij beeldcoach

16.40
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7/11-11/16
Periode 2

Bijeenkomst

week 4

werkplekbegeleiders

Procedure, beoordelen,
knelpunten.

15.40 16.40

20/24-11/16
Bufferweek 14

Workshopronde 2

december ‘16

Presentaties ronde 1

9 - 11.30

Coachend opleiden
Periode 3

Intervisie docenten in

week 2

opleiding bij schoolopleider

16/20-1/17
Periode 3

Intervisie nieuwbenoemden

15.40 -

week 4

bij beeldcoach

16.40

Periode 3

Thema Intervisie docenten

15.40 -

week 5

jaar 2, 3 en anderen bij

16.40

6/10 -2/17

beeldcoach

1 maart ‘17

Workshopronde 3

9.00 -

bufferweek

Presentaties ronde 2

11.30

23/28- 1/17

Basiskwaliteit verbeteren

Periode 4

Intervisie docenten in

week 2

opleiding bij schoolopleider

20/24-3/17
Periode 4

Intervisie nieuwbenoemden

15.40 -

week 2

bij beeldcoach

16.40

Bijeenkomst

15.00 -

20/24-3/17
Periode 4
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week 3

werkplekbegeleiders

16.00

Periode 4

Thema intervisie docenten

15.40 -

week 4

jaar 2 , 3 en anderen bij

16.40

3/7-4/17

beeldcoach

14 april ‘17

workshopronde 4

studiedag

Presentaties ronde 3

27/31-3/17

notk

Basiskwaliteit verbeteren,
Licto, coachend opleiden.
Periode 5

Intervisie afsluiting docenten

week 1

in opleiding bij schoolopleider

29/2-5/17
Periode 5

Intervisie afsluiting

15.40 -

week 2

nieuwbenoemden

16.40

12/16-6/17

bij beeldcoach

13/ 7/17
studiedag

Presentaties ronde 4
Individuele reflectie op
ontwikkeling .
Feedback op programma prof.
ontwikkeling.
Feedback op focus en input
voor volgend jaar.
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Bijlage 2: workshops 2016 - 2017

Licto:
Design your icon

Feedback geven in Nearpod
iTunesU
(interactieve
instructie)

iBooks author

Vo content

Differentiëren
met de iPad

Bookwidgets
(herdenken van je
lesmateriaal)

One Note

Filmstudio

Vide Scribe

Augmented reality

Gamification

Basiskwaliteit vanuit ons onderwijskundig concept verbeteren:
Didactisch
handelen

5 rollen van de leraar

Duidelijk en
gestructureerd
lesgeven

Duidelijk en
gestructureerd
lesgeven 2

Activerende
werkvormen

Leerdoelen, succes
criteria, afronding,
evalueren
Differentiëren in
Instructie
leerstof
tempo
leerdoelen

Leer
strategieën aanleren

Ontwerpen van
lessen 1

Ontwerpen van
lessen 2

Ontwerpprincipes IJburg
College

Ontwerp- principes
IJburg College

Coachend opleiden:
Feedback geven

Didactisch coachen

Plan Do Check
Act
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Stadia van groepsvorming

Bijlage 3: observatieformulier lesbezoek
Observatieformulier lesbezoek IJburg College
Naam docent:
Vak:
Naam beoordelaar:

Datum:
Klas:
Focus van de les:

Groen = nieuw en hoort bij een indicator van inspectie, waar wij alert op moeten zijn.
Oranje = nieuw en past bij ons onderwijskundig concept, ict en/of ons toetsbeleid
Blauw = Startbekwame experts
Roze = Bekwame expert
Alles = IJburg College expert
1 Structuur en lesopbouw (Heldere en ambitieuze G RV V O Opmerkingen
doelen)
a Het lesbegin is ordelijk en herkenbaar. De docent
neemt duidelijk de leiding en activeert leerlingen.
(inspirerende start/terugblik op het geleerde)
b Tijdens de les gaat er weinig tijd verloren aan
organisatorische aspecten.
c De leerdoelen worden aan het begin van de les
`
I
voor leerlingen inzichtelijk gemaakt.
c Succescriteria (de wijze waarop je de leerdoelen
II kunt halen) worden aan het begin van de les voor
leerlingen inzichtelijk gemaakt.
d De les wordt in onderdelen verdeeld en elk
onderdeel wordt gemarkeerd, ook in tijd.
e Het leseinde verloopt ordelijk en er vindt een
terugblik plaats. Het huiswerk wordt duidelijk en op
tijd opgegeven.
f Schoolafspraken worden nageleefd.
(aanwezigheidsregistratie, jassen/tassen/petten en
mobiel, regels m.b.t. verwijderen: 1.apart in de klas,
2.time-out buiten de klas, 3.verwijderen uit de les)

2
a

b

c

Altijd interactie van hoge kwaliteit
Er is een rustig leerklimaat waarin vertrouwen en
veiligheid voorop staan en iedereen meedoet.
(positieve benadering, uitgaan van wat leerling wel
kan)
De leerlingen richten zich gedurende de les samen
met de docent op het einddoel van de
les/lessenserie. (samen opstellen van leerdoelen,
verrassend, heldere uitleg)
Experts en leerlingen zetten ict in ten behoeve van
het leren.
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G

RV

V

O

Opmerkingen

d

e

3
a

b

c

d

De vormgeving en kwaliteit van het lesmateriaal
past bij de verschillende mogelijkheden die ICT
biedt. (interactief materiaal, opdrachten waar lln vrij
van tijd en plaats kunnen samenwerken aan een
product of opdracht.)
Het woordgebruik (mondeling en schriftelijk) is
afgestemd op de leerlingen. De docent legt duidelijk
en in een begrijpelijke taal uit.
Rekening houden met verschillen tussen
leerlingen, (Vak) didactiek en werkvormen
De les is gevarieerd en uitdagend en er is aandacht
voor verschillen tussen leerlingen. Waardoor de
concentratie en betrokkenheid van de leerlingen op
op peil blijft.
Er wordt gedifferentieerd in instructie. Een
klassikale instructie is gericht op de essentie van
het onderwerp. Na het klassikale deel krijgen
leerlingen die dat nodig hebben een verlengde
instructie en/of verdieping.
De expert biedt per niveau verschillende
verwerkings- en eindopdrachten aan. Deze
opdrachten leiden ertoe dat leerlingen het lesdoel
en het einddoel behalen.
In een les(senserie) is er voldoende tijd voor
samenwerkend leren en de docent stimuleert
leerlingen om dit proces te bewaken.

G

RV

V

O

Opmerkingen

e

De expert stelt vragen en vraagt door om leerlingen
zo in de zone van naaste ontwikkeling een stapje
verder brengen.

4
a

Echte opdrachten in de werkelijkheid
De leerlingen leren van de werkelijkheid in echte
situaties. (afspraken met externen, beroepen de
school in halen, echt publiek, echte producten)
Leerlingen werken aan betekenisvolle, echte
opdrachten, waarin aandacht is voor toepassing en
samenhang.

G

RV

V

O

Opmerkingen

Tonen van het leerproces, trots kunnen zijn en
leren door reflectie
De expert vraagt de leerlingen om te laten zien wat
zij kennen en kunnen (verschillende producten:
posters, presentaties, delen van schrift)
De expert geeft regelmatig feedback over wat goed
gaat, gericht op inhoud, proces en werkleerhouding.

G

RV

V

O

Opmerkingen

b

5
a

b
I
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b
II
c
I
c
II
d

De feedback is meer gericht op vooruitgang dan op
correctie.
De leerling heeft zicht op waar hij staat en wat hij
nog moet doen om verder te komen in het leren.
De expert maakt helder wat zij moeten kennen en
kunnen om hun resultaten te verbeteren.
De expert creëert succeservaringen voor de
leerlingen en laat hen daar trots op zijn.

Algemene indruk

Beoordeling
goed

ruim voldoende

voldoende
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onvoldoende

Bijlage 4: format cirkelanalyse docent LB
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Bijlage 5: format cirkelanalyse docent LC
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Bijlage 6: format cirkelanalyse docent LD
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Bijlage 7: zelfbeoordelingsformulier beeldcoach

Organisatie
Ik gebruik de kaders van de opleidingsschool om mijn werk als nieuwbenoemde begeleider te plannen.
Ik overleg de intervisie data met de deelschoolleiders in de deelscholen waar ik werk.
Ik nodig iedereen ruim van te voren uit voor intervisiebijeenkomsten.
Ik ben aanwezig bij de vergaderingen die de coördinator nieuwbenoemden begeleiding belegt.
Ik stem de lesbezoeken goed af met de docenten
Ik bespreek de lesbezoeken op tijd na
Geven van Workshops/startdag
De workshops bereid ik goed voor
Bij de workshops is er een goede balans tussen theorie en praktische opdrachten
Tijdens de workshops gebruik ik verschillende aanbiedende en activerende werkvormen.
Ik toont voorbeeldgedrag tijdens de workshops.
In de workshops stimuleer ik het leren van en met elkaar.
In de workshops expliciteer ik mijn didactische keuzes
Tijdens de workshops houd ik rekening met verschillen.
Tijdens de workshops draag ik de missie en visie van het IJburg College uit
Begeleiding
Ik bedenk samen met de startende docent een invulling voor de 20 en 10 procent vermindering in
lestaak.
Ik pas mijn begeleiding aan, aan de nieuwbenoemde
Ik help de nieuwbenoemde om persoonlijke leerdoelen te formuleren.
Ik geef specifieke feedback
Ik coach met nadruk op het positieve.
Ik spreek de (nieuwe) docent aan op verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces
Het werklogboek van de nieuwbenoemde is een leidraad voor de begeleiding
Beeldcoaching verdiept mijn begeleiding van de nieuwbenoemde
Ik wijs een nieuwbenoemde door als de hulpvraag buiten het terrein van de nieuwbenoemden
begeleider ligt
Intervisie
Ik zorg voor een veilig leerklimaat
Ik pas de vorm van intervisie aan op de leerbehoeften van de groep/individu
Ik gebruik werkvormen waarmee van en met elkaar geleerd wordt
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Bijlage 8: feedbackformulier beeldcoach

Organisatie
De lesbezoeken zijn goed met mij afgestemd.
De nabespreking van de lesbezoeken vindt op tijd plaats.
De data van de intervisiebijeenkomsten zijn ruim van te voren met mij gecommuniceerd.

Geven van Workshops/startdag
Ik kom tot nieuwe inzichten bij de workshops
De workshop sluit aan bij mijn leerbehoeften
Bij de workshops is er een goede balans tussen theorie en praktische opdrachten
De workshops zijn goed voorbereid
Tijdens de workshops zijn er verschillende aanbiedende en activerende werkvormen.
De workshopgever toont voorbeeldgedrag.
De workshops stimuleren het leren van en met elkaar.
De workshops helpen mij om de concepten van het IJburg College beter in de vingers te krijgen
De workshops houden rekening met verschillen.

Begeleiding
De begeleiding sluit aan bij mijn leerbehoeften.
De begeleider helpt me om persoonlijke leerdoelen te formuleren.
De begeleider luistert en vraagt door.
De begeleider geeft specifieke feedback
De begeleider begeleidt met nadruk op het positieve
De begeleider stuurt aan op verantwoordelijkheid voor mijn eigen leerproces
De begeleider stuurt aan op het gebruik van het werklogboek
De begeleider helpt me bij mijn professionele en persoonlijke ontwikkeling
Doen van Intervisie
De begeleider zorgt voor een veilig leerklimaat.
De begeleider sluit aan bij mijn leerbehoeften.
Tijdens de intervisie leren we van en met elkaar.
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Bijlage 9: zelfbeoordelingsformulier werkplekbegeleider
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Bijlage 10: feedbackformulier werkplekbegeleider
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Bijlage 11: evaluatieformulier workshops
Evaluatie formulier Workshops
Naam workshop:___________________

workshop gever:__________________

De informatie uit dit formulier gebruiken we om de workshops bij te stellen.
1.Geef in een paar korte zinnen weer wat voor jou de opbrengst is van deze workshop.

2. In mijn eigen behoeftes om te leren is goed voorzien.
zeer mee oneens
1

2

zeer mee eens
3

4

5

Toelichting

3. Er was een goede afwisseling tussen theorie en praktijk over het voeren van gesprekken.
zeer mee oneens
1

2

zeer mee eens
3

4

5

Toelichting

4. Waarover zou je nog meer willen leren?

5. Geef een top/tip over deze workshop
top:

tip:
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Bijlage 12: evaluatieformulier scholingsbijeenkomsten
Evaluatieformulier Scholingsbijeenkomsten
De informatie uit dit formulier gebruiken we om de scholingsbijeenkomsten bij te stellen.
1. Geef in een paar korte zinnen weer wat voor jou de opbrengst is van de scholingsbijeenkomsten.

2. In mijn eigen behoeftes om te leren is goed voorzien.
zeer mee oneens
1

2

zeer mee eens
3

4

5

Toelichting:

3. Waarover had je nog meer willen leren?
Toelichting:

4. Geef een top/tip over de scholingsbijeenkomsten
top:

tip:
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Bijlage 13: cirkelanalyse OOP
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Bijlage 14: cirkelanalyse OOP
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Bijlage 15: cirkelanalyse schoolleiding
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Bijlage 16: leerling evaluatieformulier
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