
Uitnodiging webinar   11 maart 
Opleiding Coördinator Passend Onderwijs

Beste IB’er, schoolleider, 
schoolbestuurder, bestuurder 
samenwerkingsverband, professional, 
Inschool Academie en OOG Onderwijs en Jeugd 
nodigen u graag uit voor een webinar op 11 
maart om 16.00 uur, waarbij we huidige trends 
en ontwikkelingen linken aan onze opleiding 
Coördinator Passend Onderwijs.

De IB’er is onmisbaar en niet meer weg te denken 
uit de school! De Verbeteraanpak Passend 
Onderwijs versterkt en laat zien wat de school 
nodig heeft van haar intern begeleider. IB’ers zijn 
op en top professionals, die tezamen met directie 
als ‘minister van buitenlandse zaken’ voor de 
school kunnen lobbyen, organiseren, verbinden en 
samenwerken aan de condities voor het bedenken, 
maken en uitvoeren van arrangementen ín de school.

Wij gaan hierover in gesprek met Dolf van Veen (NCOJ) die de opleiding 
Coördinator Passend Onderwijs samen met Dick Rasenberg (OOG) heeft 
geïnitieerd. Francis van Haandel (LBBO) geeft ons vanuit de landelijke 
beroepsvereniging een sneakpreview van het nieuwe beroepsprofiel van deze 
‘minister van buitenlandse zaken’ en Noëlle Pameijer legt de link met de rol 
van de ouders als coöperatieve partner bij handelingsgericht samenwerken, 
waarover zij net een nieuw boek heeft uitgebracht.  

Met dit mooie panel van experts bespreken we de actuele relevantie van 
ons programma, dat tevens aansluit op het nieuwe beroepsprofiel en ertoe 
bijdraagt dat iedere ‘minister’ een topdiplomaat wordt.

Laat u zich graag inspireren en wilt u 
meer weten over de opleiding? 
Meldt u zich dan aan  
via de volgende link: 

Wilt u vast meer informatie over al onze 
opleidingen, kijk dan op onze website  
www.inschoolacademie.nl 

Graag tot donderdag 11 maart om 16.00 uur!

Guillermo Holman en Jeroen van Tongeren 
OOG Onderwijs & Jeugd & Inschool Academie

Aan het einde van  
dit webinar:

Kent u de ins en outs van de opleiding 
coördinator Passend Onderwijs

Kent u de laatste ontwikkelingen  
van het beroepsprofiel 

Weet u hoe u een ouder 
 tot een coöperatieve partner 

 kunt maken

http://www.inschoolacademie.nl
https://tinyurl.com/y5todxuv

