
HANDREIKING COLLEGIALE VISITATIE 
BEGELEIDING STARTENDE LERAREN 
BSL REGIO OOST

VANUIT HET PROJECT ‘BEGELEIDING STARTENDE LERAREN’ (BSL), REGIO OOST, WERDEN GEDURENDE DE 
LAATSTE TWEE PROJECTJAREN AUDITS OP SCHOLEN UITGEVOERD OM DE BEGELEIDING VAN STARTENDE 
DOCENTEN TE EVALUEREN EN AANBEVELINGEN TE GEVEN. SCHOLEN HEBBEN DEZE BEZOEKEN ALS ZEER 
WAARDEVOL ERVAREN EN WILLEN HIER GRAAG EEN VERVOLG AAN GEVEN. DAARVOOR DIENT DEZE HAND-
REIKING MET EEN GESPREKSLEIDRAAD EN BRONNEN VOOR EEN COLLEGIALE VISITATIE. 

INLEIDING
Een collegiale visitatie kost tijd, maar is uiteindelijk een goede investering die zich direct 
terugbetaalt.

Waarom een collegiale visitatie op het gebied van BSL? Wij zien meerdere voordelen: 
• Een frisse kijk: er wordt met nieuwe ogen gekeken naar bestaande processen en 

problemen, wat methodes en oplossingen op kan leveren die in uw school niet 
gebruikelijk zijn; 

• Nieuwe input: een andere school kan kennis delen over bijvoorbeeld literatuur, 
deelname aan opleidingen of professionele ontwikkelingen of ervaringen;

• Impuls en verduurzaming: nieuwe projecten zakken na enkele jaren vaak weg omdat 
andere, nieuwe plannen de aandacht opeisen. Een collegiale visitatie zorgt voor 
hernieuwde aandacht, focus, een moment voor het team om naartoe te werken en 
levert inzichten en actiepunten op, die voor blijvende vernieuwing en verbetering zorgen.LOOPBAAN

Martin van der Hoef heeft zelf ook aan de 
Universiteit Twente gestudeerd, Applied 
Physics. Na zijn PhD te behalen en daaropvol-
gend een Postdoc aan de University of Oxford 
gevolgd te hebben, is hij weer teruggekomen 
naar Twente. Als Associate Professor heeft 
Martin hier vervolgens 16 jaar gewerkt. Toen 
de hoogleraar van zijn toenmalige vakgroep 
naar de TU Eindhoven vertrok is hij aanvanke-
lijk, samen met anderen, meegegaan. De 
studievereniging van scheikundige technolo-
gie, Alembic, kreeg hier echter lucht van en 
heeft hierop besloten een handtekeningenactie 
te starten om Martin van der Hoef als docent 
voor de Universiteit Twente te behouden. In de 
begeleidende brief bij deze handtekeningen-
actie staat o.a. de volgende tekst: 
“Zoals het er nu naar uitziet is dit het laatste 
collegejaar dat Martin van der Hoef aan de 
Universiteit Twente college geeft. Dat is een 
kwalijke zaak omdat hij door studenten zeer 
gewaardeerd wordt als docent, wat terug te 
vinden is in de onderwijskwaliteitsrapporten en 
de vakevaluaties van studenten. Ook heeft hij 
in 2010 de Decentrale OnderwijsPrijs gewon-
nen bij de opleiding Scheikundige Technologie. 
Studenten zijn altijd positief over zijn manier 
van college geven, de vakken die als ingewik-
keld worden gezien maakt hij inzichtelijk en 
begrijpelijk. Zo’n docent kunnen wij als Alembic 
uiteraard niet laten gaan!”

Op hetzelfde moment werd hij ook gevraagd 
om lid te worden van het kernteam dat de taak 
had om het University College Twente (ATLAS), 
een voltijds honoursprogramma dat techniek 
en maatschappij verbindt, op te zetten. Dit 
maakte een terugkeer naar Twente mogelijk. 
De focus van zijn werkzaamheden is vanaf die 

tijd op onderwijs komen te liggen. Hiervoor 
heeft hij een goede wetenschappelijke carrière 
opgegeven (op het moment dat hij terug-
keerde naar Twente had Martin meer dan 50 
publicaties op zijn naam staan), om zich vrijwel 
volledig op onderwijs te kunnen concentreren. 
Zelf noemt hij dit wellicht een ongebruikelijke 
stap, maar hij heeft er nooit spijt van gehad. 
Dat studenten hier ook blij mee zijn, blijkt wel 
uit het feit dat hij drie keer de decentrale prijs 
voor docent van het jaar voor de opleiding 
scheikundige technologie heeft gewonnen en 
het afgelopen jaar op de Universiteit Twente is 
verkozen tot Docent van het Jaar. 

EXPERIMENTEREN
Zelf geeft Martin aan dat hij altijd een vrij tra-
ditionele docent was, maar dat dat zeker sinds 
hij bij ATLAS is gaan werken is veranderd en 
dat hij meer is gaan experimenteren. Martin: 
“ATLAS gaf mij de mogelijkheid om op niet 
traditionele manieren onderwijs te geven, wat 
ik als grote uitdaging zag en zie.” 
Zijn doel is studenten te enthousiasmeren 
en met behulp van zijn lessen te interesseren 
voor het vakgebied. Dat hij niet terugschrikt 
om buiten gebaande paden te gaan, blijkt ook 
uit een interview met UT nieuws. Hierin geeft 
hij aan dat het onderwijs wat hem betreft 
achterloopt op hoe kennis uiteindelijk in de 
maatschappij gebruikt gaat worden. 

Bij het oplossen van een probleem in de prak-
tijk ga je ook niet eerst flink op een onderwerp 
studeren, maar is het juist van belang dat je de 
relevante informatie kunt vinden en filteren en 
daarbij met anderen kunt overleggen. Waarom 
zou je dan bijvoorbeeld bij een tentamen niet 
met anderen mogen overleggen of wellicht 
zelfs een smartphone mogen gebruiken? 

NOMINATIE VAN DE 
UNIVERSITEIT TWENTE VOOR 
DOCENT VAN HET JAAR 2017
Een docent die al meerdere malen tot beste docent bij zijn eigen opleiding is verkozen, altijd hele 

positieve studentbeoordelingen krijgt en afgelopen jaar ook nog eens de titel ‘Docent van het Jaar 

2016’ van de Universiteit Twente heeft ontvangen, verdient het wat ons betreft ook om de ISO 

Docent van het Jaar 2017 award te winnen. Daarom dragen wij met trots Martin van der Hoef voor, 

docent bij de bacheloropleiding scheikundige technologie, de masteropleiding chemical engineering 

en bij het University College Twente (ATLAS). Hij geeft onder andere de abstractere vakken 

thermodynamica en quantummechanica (in de Bachelor) en fasenleer (in de Master). 

“ATLAS GAF MIJ DE 
MOGELIJKHEID OM OP 
NIET TRADITIONELE 
MANIEREN ONDERWIJS TE 
GEVEN, WAT IK ALS GROTE 
UITDAGING ZAG EN ZIE.”
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DE OPZET VAN EEN COLLEGIALE VISITATIE 
Een collegiale visitatie bestaat uit de voorbereiding van de visitatie, de praktische 
organisatie van de dag, de dag en de gesprekken zelf en de terugkoppeling achteraf. Deze 
stappen worden uitgevoerd door een visitatieteam onder leiding van een voorzitter. Meer 
hierover kun je lezen in het document “Collegiale visitatie – draaiboek voor de school” en 
“Draaiboek voor de visitatoren en voorzitters” van de VO-raad (zie Informatiebronnen).  

TIPS VOOR EEN EFFECTIEVE COLLEGIALE VISITATIE 
• De samenstelling van de groepen is belangrijk. Zorg dat je personen uit iedere geleding 

en van iedere vestiging kunt spreken, zodat er een duidelijk beeld ontstaat van de 
school als geheel. 

• Vraag voor het gesprek met het schoolmanagement zowel teamleiders als directie, dit 
geeft een breder beeld. 

• Voer de gesprekken met de geledingen apart zodat iedereen vrij kan spreken. 

• Bied aansluitend aan de gesprekken de mogelijkheid voor een gemeenschappelijke 
terugkoppeling met alle gespreksdeelnemers. 

• Bespreek voorafgaand aan de collegiale visitatie of en hoe de uitkomsten van de 
gesprekken worden vastgelegd. Werk deze uitkomsten na afloop van alle gesprekken 
uit. Vraag vervolgens de deelnemers aan de collegiale visitatie om feedback op deze 
uitwerking en gebruik hun feedback voor een definitieve versie.

• Houd er bij het rapporteren rekening mee dat sommige punten gevoelig kunnen 
liggen; vermijd daarom directe citaten of te rechtstreeks parafraseren.  

• Ga ook eens naar een andere school, binnen het eigen bestuur of zelfs bij een ander 
bestuur; een andere visie op onderwijs, een andere schoolcultuur of simpelweg een andere 
manier van roosteren kunnen een nieuw licht werpen op de eigen situatie. 

• Door collegiale visitaties regelmatig in te plannen (bijvoorbeeld iedere 2 à 3 jaar) kan er 
worden gewerkt met een cyclisch model waarin verduurzaming en groei kunnen worden 
gesignaleerd.  

GESPREKSLEIDRAAD
Tijdens de audit kan een gespreksleidraad worden 
gebruikt om ervoor te zorgen dat alle relevante onder-
werpen tijdens ieder gesprek aan bod komen. Het doel 
van deze leidraad is niet dat al deze vragen letterlijk 
worden gesteld, maar om een handreiking te geven 
voor het verloop van het gesprek. Onderstaande vragen 
zijn gebruikt tijdens de audits van BSL regio Oost; 
ze bevatten zowel de vaste onderwerpen van een 
begeleidingstraject voor startende leraren als de punten 
die tijdens de audits voor veel scholen nog lastig of 
onduidelijk bleken te zijn. 

ALGEMEEN
Wat zijn de doelstellingen voor BSL binnen de school? 
Hoe functioneert het inductiearrangement?
Wie heeft het opgesteld en wie stelt het bij? Hoe 
regelmatig gebeurt dit en op basis waarvan? 
Hoe verloopt de communicatie tussen de betrokkenen 
op het gebied van de begeleiding? 



Waar zitten knelpunten?  
Hoe is het inductiearrangement ingebed binnen HRM?
Hoe is BSL geïmplementeerd? Hoe is dit proces verlopen?
Wat is het draagvlak voor BSL en de componenten van BSL? 
Wat zijn de afspraken over taken en verantwoordelijkheden: wie doet wat wanneer? 
Hoe is het eerste jaar ingericht? En hoe zijn het tweede en het derde jaar ingericht? 
Wat zijn de opbrengsten tot nu toe?
Wat zijn langetermijndoelen op het gebied van de begeleiding van starters?
Sterkte-/zwakte-analyse: wat gaat er goed, wat kan er beter? 

WERKDRUK
Wat doet de school voor starters om werkdruk te reduceren? Maak hierbij onderscheid 
tussen het eerste, tweede en derde jaar. Denk aan: 
Lestaakreductie vanuit de cao (20/10-regeling), beperkt aantal klassen, rekening houden 
met de moeilijkheidsgraad van de klassen, geen mentoraat in het eerste en liefst tweede 
jaar, roostering (van klassen en locaties), inval- en pauzediensten, overige extra taken
Taken en verantwoordelijkheden: wie doet wat wanneer? Worden afspraken nagekomen? 
Wat vindt men ervan?
Wat zijn wensen en behoeften op dit gebied?
Sterkte-/zwakte-analyse: wat gaat er goed, wat kan er beter?

ENCULTURATIE
Wat doet de school voor starters om ze te informeren en zich thuis te laten voelen? Denk aan: 
Introductiebijeenkomsten, informatieboekje, voorzien van randvoorwaarden (documentatie/
accounts/laptops en dergelijke), aanspreekpunt of buddy in de sectie, aanpassingen of 
oplossingen in de fysieke ruimte (bv. een vaste ruimte voor starters om samen te komen)
Hoe is de cultuur op school? Hoe worden starters ontvangen en opgenomen in de groep?  
Taken en verantwoordelijkheden: wie doet wat wanneer? Worden afspraken nagekomen? 
Wat vindt men ervan?
Wat zijn wensen en behoeften op dit gebied?
Sterkte-/zwakte-analyse: wat gaat er goed, wat kan er beter?
Taken en verantwoordelijkheden: wie doet wat wanneer? Worden afspraken nagekomen? 
Wat vindt men ervan?
Wat zijn wensen en behoeften op dit gebied?

COACHING EN BEGELEIDING
Wat doet de school voor starters om hen te coachen en te begeleiden? Maak onderscheid 
tussen het eerste, tweede en derde jaar. Denk aan: 
Coaching, intervisie, lesbezoeken en lesobservatie-instrument, themabijeenkomsten, 
videocoaching, werken met een POP, co-teaching, interne of externe 
professionaliseringsactiviteiten
In hoeverre zijn begeleiders opgeleid of geschoold voor deze taken? Hoe wordt dit geborgd? 
In hoeverre ervaren starters eigenaarschap en in hoeverre wordt dit door de school 
gestimuleerd? 
Taken en verantwoordelijkheden: wie doet wat wanneer? Worden afspraken nagekomen? 
Wat vindt men ervan?
Is er een onderscheid tussen begeleiding en beoordeling? Hoe is dit vastgelegd? Hoe 
ervaart men dit? 
Hoe worden doelen van starters vastgelegd en hoe wordt er aan de ontwikkeling van deze 
doelen gewerkt? 
Hoe wordt er een verbinding gelegd met doelen vanuit de organisatie? 
Wat zijn wensen en behoeften op dit gebied?
Sterkte-/zwakte-analyse: wat gaat er goed, wat kan er beter? Deze vraag kan ook voor elk 
aspect van coaching apart worden gesteld.



KWALITEITSZORG
Wat doet de school om de inspanningen voor de inductie van startende docenten te 
monitoren? Denk aan:
Evaluatiegesprekken met starters, enquête over de begeleiding, evaluatiegesprekken met 
schoolopleiders of docentcoaches, bespreken rol schoolopleider of docentcoach tijdens 
functioneringsgesprekken
Is er een (jaarlijks of cyclisch) systeem (PDCA)? Waarom wel of waarom niet? 
Wat wordt er met de verzamelde gegevens gedaan? Vraag naar de gehele PDCA-cyclus. 
Wie wordt er bevraagd? Wat zijn de ervaringen?
Hoe wordt er omgegaan met feedback (zowel op personen als op het begeleidingstraject)? 
Wat zijn wensen en behoeften op dit gebied?
Hoe is de begeleiding ingebed in het HRM? Denk aan:
Sollicitatieprocedure, functioneringsgesprekken, exitgesprekken, personeelsbeleid of jaarplan 
Sterkte-/zwakte-analyse: wat gaat er goed, wat kan er beter?
Hoe wordt BSL geborgd en verduurzaamd?

INFORMATIEBRONNEN
Er zijn veel kant en klare voorbeelden beschikbaar voor het opzetten en uitvoeren van een 
collegiale visitatie, die vervolgens door de school kunnen worden vertaald naar het thema
waar het accent op zal worden gelegd. Hieronder geven we een aantal suggesties. Ook 
worden er op dit gebied regelmatig trainingen en cursussen gegeven, bijvoorbeeld door 
de VO-raad.

Zelfscan voor de school
https://www.schoolfie.nl/ambities/

Draaiboek voor de school 
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/781/original/Draaiboek_
collegiale_visitatie_school.pdf?1557999738

Draaiboek voor de visitatoren en voorzitters 
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/780/original/Draaiboek_
collegiale_visitatie_visitatoren_en_voorzitters.pdf?1557999720

Kwaliteitskader en peer review Samen Opleiden & Inductie
https://www.platformsamenopleiden.nl/kwaliteitskader-samen-opleiden-inductie/ 

Netwerk huisacademies 
https://www.platformsamenopleiden.nl/netwerk-huisacademies-gezamenlijk-belang-van-
professionalisering/

COLOFON

Tekst: Ingrid Breymann en Susanne Spiele

Uitgave van de lerarenopleidingen van de Universiteit Twente en Windesheim, Enschede, december 2019

Universiteit Twente
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede

Postbus 217
7500 AE Enschede

www.utwente.nl

Windesheim 
Campus 2
8017 CA Zwolle

Postbus 10090
8000 GB Zwolle

www.windesheim.nl
www.utwente.nl/startende-leraren

https://www.schoolfie.nl/ambities/
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/781/original/Draaiboek_collegiale_visitatie_school.pdf?1557999738
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/781/original/Draaiboek_collegiale_visitatie_school.pdf?1557999738
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/780/original/Draaiboek_collegiale_visitatie_visitatoren_en_voorzitters.pdf?1557999720
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/780/original/Draaiboek_collegiale_visitatie_visitatoren_en_voorzitters.pdf?1557999720
https://www.platformsamenopleiden.nl/kwaliteitskader-samen-opleiden-inductie/ 
https://www.platformsamenopleiden.nl/netwerk-huisacademies-gezamenlijk-belang-van-professionalisering/
https://www.platformsamenopleiden.nl/netwerk-huisacademies-gezamenlijk-belang-van-professionalisering/
http://www.utwente.nl
http://www.windesheim.nl
http://www.utwente.nl/startende-leraren

