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Voor elk kind een passend aanbod in de klas. Geen vanzelfsprekende zaak voor de leerkracht die  
geconfronteerd wordt met verschillende leerlingen. De leerkracht die voor alle leerlingen een  
gedifferentieerd aanbod moet realiseren en daar vragen over heeft, kijkt naar de intern begeleider.  
Deze begeleidt, adviseert en coacht vooral leerkrachten bij het onderzoeken, analyseren en het  
uitvoeren van passende onderwijs(zorg)arrangementen.  

De intern begeleider is de spin in het web, binnen 
de school werkt de ib’er samen met leerkrachten, 
leerlingen, ouders, directie en gedrags-/lees-/
taal- of rekenspecialisten. En in het netwerk buiten 
de school met het samenwerkingsverband en alle 
externe adviseurs en deskundigen. 

Naast de ondersteuning voor leerlingen en coaching 
van leerkrachten is de intern begeleider bovendien 
vaak betrokken bij veranderingsprocessen binnen 
het primaire proces van de school. 

Al deze zaken maken de functie van intern begelei-
der een waardevolle uitdaging! Actuele kennis van 
ingewikkelde praktijksituaties is daarom essentieel. 

Ondertussen verschuiven de werkzaamheden van 
de ib’er: de ib’er richt zich met name op de  
kwaliteit van het leren in de school, in plaats van 
op het organiseren van de (extra) ondersteuning 
binnen de school (LBBO, 2021). 

In de opleiding tot intern begeleider van de  
Inschool Academie komen al deze niveaus 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 waar- 
binnen de cursisten met en van elkaar leren. De 
competenties uit de beroepsstandaard van de intern 
begeleider vormen daarbij de uitgangspunten.

Opleiding Intern Begeleider



Opleidingsconcept
De Inschool Academie streeft een opleidings- 
didactiek 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? 

Tijdens de opleiding wordt je aangesproken op  
zelfsturing en zelfontwikkeling, maar ook op  
samenwerkend en oplossingsgericht leren. De 
inspirerende en gevarieerde modulebijeenkomsten 
sluiten aan bij de huidige situatie en de opdrachten 
zijn direct in de praktijk toepasbaar. Kortom;  
resultaatgericht, praktijkgericht en efficiënt.

Programma
De tweejarige opleiding kent een modulaire opzet 
die bestaat uit acht modules, waarvan de eerste 
module wordt uitgevoerd als tweedaagse.
De overige zeven modules bestaan elk uit twee 
trainingsdagen. 

Voor de totale studielast van de opleiding wordt 
uitgegaan van ongeveer één dag per week.  
Dit staat gelijk aan 15 ECTS (European Credit  
Transfer System). 
 
Een groot deel van de opdrachten heeft een overlap 
met de eigen werkzaamheden, wat door de student-
en als prettig en zeer praktisch wordt ervaren. 

 � actuele kennis over passend onderwijs,  
zowel de interne als de externe  
ondersteuningsstructuur;
 � pedagogische, organisatorische en  
didactische aspecten voor een goede  
onderwijsondersteuning;
 � tijdens de opleiding een directe verbetering 
van jouw praktijk door inzet van ervaren en 
gediplomeerde veldexperts;
 � competentieontwikkeling gerelateerd aan de 
beroepsstandaard voor intern begeleiders;
 � handelingsgericht denken en werken;

 � uitbreiding van jouw communicatie- 
vaardigheden;
 � versterking van jouw persoonlijk leiderschap; 
 � kennis over attitude en rollen van de ib’er;
 � aanscherping van jouw coachende  
vaardigheden;
 � input voor beleidsnotities, rapportages en 
onderwijskundig onderzoek;
 � overdrachtsvaardigheden zoals effectieve 
instructie en goed klassenmanagement;
 � intervisie met medestudenten;
 � doorgroeimogelijkheden en carrièrekansen.

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 (ib’er) verder willen  
professionaliseren;
 � leerkrachten die starten als ib’er;
 � leerkrachten met uitzicht op een functie  
als ib’er en wel al onderwijsondersteunings- 
taken uitvoeren.

Je bent in het bezit van een diploma leraar  
basisonderwijs en werkt minimaal twee dagen 
per week als leerkracht met ib taken. Zo kunnen 
de opdrachten direct in de eigen praktijk worden 
toegepast.

Diploma
Iedere module wordt afgesloten met een
werkopdracht. Na het positief afsluiten
van alle onderdelen ontvangt de deelnemer het
diploma Intern Begeleider Primair Onderwijs vanuit
de stichting Post-HBO. Je wordt opgenomen in het
landelijk register. Vanuit de 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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