Post-hbo-opleiding

Intern begeleider
Erkend bij CPION en Registerleraar

Onze visie op de rol van intern begeleider
Deze opleiding is voor alle toekomstige of startende intern begeleiders. Jij vormt, samen met de schoolleider, het
onderwijskundig managementteam en bent dé spil in ondersteuning van leraren bij hun eigen professionele ontwikkeling.
Iedere (toekomstige) intern begeleider dient zich competenties eigen te maken om organisatieveranderingen en
-ontwikkelingen vanuit de nieuwste inzichten met betrekking tot ondersteuning en passend onderwijs samen met de
schoolleider vorm te geven.

Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze opleiding op de toekomstbewuste intern begeleider: een coach met een
grote verantwoordelijkheid en impact op beleids- en organisatieontwikkeling binnen de eigen school om zo de groei van
alle leerlingen mogelijk te maken.

“De intern begeleider als innovator en partner van de schoolleider.”

INTERN BEGELEIDER
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INFO@OMJSACADEMIE.NL
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Deze opleiding is bedoeld voor

Dit bieden wij

• Onderwijsprofessionals/leraren die opgeleid willen

• Een nieuwe, brede kijk op de rol van intern begeleider.

worden voor een functie als intern begeleider in het
primair onderwijs.
• Onderwijsprofessionals die het verschil willen maken
als het gaat om de kwaliteit van onderwijs.
• Onderwijsprofessionals die de rol van een intern

• Inspirerende en activerende werkvormen met veel
ruimte voor uitwisseling.
• Een directe verbinding naar de praktijk, eigen (team)
processen en het schoolbeleid.
• Handvatten om op zoek te gaan naar de impact van

begeleider breder zien: niet enkel verantwoordelijk

jouw persoonlijke ontwikkeling op de ontwikkeling van

voor organisatie en uitvoering van leerlingenzorg,

je organisatie en andersom. Door kennis niet te claimen,

maar ook medeverantwoordelijk voor

maar juist te delen!

kwaliteit en onderwijskundige ondersteuning.

• Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang

Onderwijsprofessionals die een belangrijke bijdrage

tot de digitale leeromgeving van OMJS en enkele

willen leveren aan het zo optimaal mogelijk realiseren

uitgaven die je niet mag missen als intern begeleider.

van ontwikkelkansen voor álle leerlingen.

Inhoud en opbouw

Opbrengsten

De opleiding bestaat uit 8 modulen, verdeeld over 16

• Zicht op (nieuwe) taken, verantwoordelijkheden en

dagen.

kwaliteitszorg.
• In staat zijn om de ondersteuningsstructuur binnen de

Inhoudelijke thema’s

school op te zetten en te coördineren.

1.

Attitude en beroepsbeeld

2.

Passend onderwijs van morgen

3.

Leer- en gedragsproblemen

4.

Begeleider én coach

5.

Van data tot doelgericht handelen

6.

Leren en innoveren

implementeren en borgen van ontwikkelingen op

7.

Samenwerking binnen en buiten de school

school.

8.

De IB’er als onderzoeker
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• Op professionele wijze leraren begeleiden bij het inhoud
geven aan leerlingondersteuning.
• Kunnen motiveren, coachen en aansturen van jouw
collega’s.
• In staat zijn om een bijdrage te leveren aan het

Inhoud opleiding in een notendop
Module 1: Attitude en beroepsbeeld

Module 5: Van data tot doelgericht handelen

• Positionering intern begeleider

• Kritische blik op het analyseren van data

• Visie op interne begeleiding

• Het kwaliteitszorgsysteem onder de loep

• Kwaliteiten en uitdagingen van jezelf

• Ondersteuningsstructuur op schoolniveau

• Competenties van de toekomstgerichte intern begeleider

• De efficiëntie van timemanagement

Module 2: Passend onderwijs van morgen

Module 6: Leren en innoveren

• Actuele ontwikkelingen rondom passend onderwijs

• Onderwijsverbetering en schoolontwikkeling

• Professionele ontwikkeling van jouw team in

• Inzicht in verbeterprocessen en veranderprincipes

handelingsgericht werken
• Onderwijsbehoeften van leerlingen en

• Inspirerend coachen
• Grip krijgen op collectief leren

ondersteuningsbehoeften van jouw collega’s
• Versterken van educatief partnerschap

Module 7: Samenwerking binnen en buiten de school
• Diverse vormen van samenwerking

Module 3: Leer- en gedragsproblemen

• Ondernemend leiderschap

• Kennis van leer- en gedragsproblemen

• Coöperatief vergaderen

• Handelingsgerichte diagnostiek

• De taal spreken van de jeugdhulpverlening

• Signaleren en begeleiden
• Observeren van leerlingen en leraren

Module 8: De IB’er als onderzoeker *
• Onderzoeksvaardigheden

Module 4: Begeleider én coach

• Inhoudelijke en professionele ontwikkeling

• Begeleidingsmogelijkheden

• Verbetertrajecten uitvoeren

• Gesprekstechnieken op diverse niveaus

• Eindpresentatie

• Coachingsstrategieën

* Module 8 loopt als een rode draad door de opleiding

• Consulterend en confronterend coachen
Jaar 1

Jaar 2

verbetertraject 1

verbetertraject 2

INFO@OMJSACADEMIE.NL
S.OMJS.NL/INTERNBEGELEIDER

Data

Prijs

Hele dagen (dinsdagen) tenzij anders vermeld.

€ 5.900,- exclusief studiemateriaal/literatuur.

3 september 2019

8 september 2020

Locatie

8 oktober 2019

13 oktober 2020

Helmond

19 november 2019

24 november 2020

7 januari 2020

12 januari 2021

11 februari 2020

2 maart 2021

24 maart 2020

6 april 2021

12 mei 2020

18 mei 2021

16 juni 2020

22 juni 2021

SBU 896 (32 EC’s)

Gecertificeerd door

Kerndocenten

De opleiding is gecertificeerd door CPION en Registerleraar. De deelnemer
verkrijgt een door CPION Stichting erkend post-hbo diploma.

Inschrijven via

Sandra Broers

s.omjs.nl/internbegeleider

sandra@onderwijsmaakjesamen.nl

Maximaal 16 plaatsen! Vol=vol.

Incompany
De wens om meerdere medewerkers binnen uw onderwijsorganisatie op

Kim Gerats

te leiden? Bij Onderwijs Maak Je Samen zijn alle opleidingen eveneens

kim@onderwijsmaakjesamen.nl

incompany aan te vragen. Het programma van de opleiding sluiten wij aan op
de praktijk, visie en het beleid van de organisatie.
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