
Passend Onderwijs begint bij goed toegeruste leraren.  
Voor elke leerling een passend aanbod in de klas en school is 
geen vanzelfsprekende zaak. Leraren die voor alle leerlingen  
een gedifferentieerd aanbod willen realiseren en daar vragen 
over hebben, komen al snel terecht bij de intern begeleider of  
ondersteuningscoördinator. Deze begeleidt, adviseert en 
coacht bij het onderzoeken, analyseren en het uitvoeren van 
passende onderwijs(zorg)arrangementen. Na het volgen van 
de opleiding tot kwaliteitscoördinator ben je meer dan  
voldoende competent voor deze rol! 
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Kwaliteitscoördinatoren zijn de spin in het web. 
Binnen de school werken zij samen met leraren, 
leerlingen, ouders, directie en interne  
ondersteuners of deskundigen. In het netwerk  
buiten de school met het samenwerkingsverband  
en alle externe adviseurs en specialisten.

De werkzaamheden richten zich steeds meer op 
de kwaliteit van het leren en ontwikkelen binnen 
de gehele context van de school in plaats van het 
sec organiseren van extra ondersteuning (LBBO, 
2021 en NVS-NVL 2017). Naast het coördineren van 
ondersteuning voor leerlingen en het ondersteunen 
van collega’s is men steeds vaker betrokken bij  
veranderingsprocessen in het primaire proces van 
de school. Bij een kwaliteitscoördinator gaat het  
om verbinden, coachen, coördineren en sturen op  
de versterking van het gehele systeem van  
ondersteuning.

 

Al deze zaken maken de functie van kwaliteits- 
coördinator een waardevolle uitdaging!  
Actuele kennis van de ingewikkelde praktijk- 
situatie, verandermanagement en coaching is  
daarom essentieel.

In de opleiding tot kwaliteitscoördinator van  
Inschool Academie komen al deze thema’s terug.
De inhoud en opdrachten sluiten aan op het niveau 
van de leerling, de leraar, het team en de school. 
Bovendien is gekozen voor een structuur waarin 
cursisten met en van elkaar leren. 
 
UNIEK hierbij is, dat collega’s primair onderwijs en 
collega’s voortgezet onderwijs elkaar ontmoeten 
in de opleiding zelf. Deelnemers leren zo, naast 
primaire leerdoelen binnen de eigen context, over 
elkaars organisatieachtergronden. Dit vinden wij 
van belang voor een doorgaande ontwikkelingslijn.

Kwaliteitscoördinator PO-VO
intern begeleider – zorg-/ondersteuningscoördinator

Vind je ook dat onderwijs niet gaat 
over 4-12 jaar of 12-18 jaar, maar 
over 4-18 jaar? Heb je interesse in 
alles wat te maken heeft met  
ondersteuning in brede zin  
(onderwijs-zorg)? Zou je willen  
werken aan onderwijskwaliteit  
zowel in het PO als ook in het VO?  
Dan is deze opleiding iets  
voor jou!!!!



Programma
We starten met een intake. Daarna start de  
opleiding, die bestaat uit twee delen:

Theorie wordt voor een groot deel digitaal  
aangeboden, waardoor er tijdens scholingsdagen 
veel ruimte is voor verdieping en toepassing.

Voor de totale studielast van de opleiding wordt 
uitgegaan van ongeveer één dag per week
(420 uur studiebelasting).

Opleidingsconcept
Inschool Academie streeft een opleidingsdidactiek 
na die gericht is op leren en het direct toepasbaar 
maken van het geleerde in de werksituatie. Wat 
speelt er in de school en hoe kun jij een bijdrage  
leveren aan de innovatie en de ontwikkelingen  
binnen de school? Persoonlijk leiderschap staat 
centraal in onze opleiding, even als samenwerkend 
en oplossingsgericht handelen. De inspirerende en 
gevarieerde modulebijeenkomsten sluiten aan bij 
actuele ontwikkelingen en de opdrachten zijn  
direct in de praktijk toepasbaar. 

Kortom; resultaatgericht, praktijkgericht en efficiënt. 
De competenties uit de beroepsstandaarden vormen 
daarbij de uitgangspunten en eindtermen.

Wat levert deze opleiding je op?

Voor wie is de opleiding geschikt?
De opleiding is bedoeld voor:

 � ambitieuze mensen die zich in hun functie als 
intern begeleider of als ondersteunings- of zorg-
coördinator verder willen professionaliseren;
 � collega’s die (gaan) starten in deze rollen.

Bij laatste genoemde groep vragen wij als start-
niveau een afgeronde HBO-opleiding (onderwijs  
en/of pedagogisch gerelateerd). Opdrachten van  
de opleiding moeten uitgevoerd kunnen worden  
in de eigen werkomgeving.

Diploma
Iedere module wordt afgesloten met een werk- 
opdracht. Na het positief afsluiten van alle onder- 
delen ontvangt de deelnemer het diploma  
Kwaliteitscoördinator vanuit de stichting Post-HBO. 
Je wordt opgenomen in het landelijk register. Vanuit 
Inschool Academie ontvang je een instituutsdiploma 
met een specificatie van de inhoud van de opleiding.

Praktische en inhoudelijke informatie
Kijk op de website voor meer informatie over de 
planning, de modules en de opleidingslocaties.  
Of bel met vragen naar 020 - 346 06 61.

Meer informatie op www.inschoolacademie.nl
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 � actuele kennis over passend onderwijs,  
zowel de interne als de externe  
ondersteuningsstructuur;
 � pedagogische, organisatorische en  
didactische aspecten voor een goede  
onderwijsondersteuning;
 � handelingsgericht denken en werken;
 � uitbreiding van jouw communicatie- 
vaardigheden;
 � versterking van jouw persoonlijk leiderschap;
 � aanscherping van jouw coachende vaardigheden

 � kennis over attitude en rollen van de  
kwaliteitscoördinator;
 � van theorie naar praktijk door intervisie  
met medestudenten;
 � doorgroeimogelijkheden in een breed  
onderwijsveld (PO en VO);
 � kennis over veranderen en veranderprocessen;
 � bevorderen en mede-regisseren van 
schoolontwikkeling;
 � stimuleren van professionele ontwikkeling  
van leraren, docenten  en mentoren.

1e half jaar:
 � 4 modules 
 � 7 scholingsdagen 
 � startbekwaam 

2e half jaar:
 � 4 modules 
 � 6 scholingsdagen
 � kwaliteitscoördinator  
& registratie post-HBO

https://www.inschoolacademie.nl/
https://www.inschoolacademie.nl/

