
De toekomst van de intern 
begeleider 

20 van de 24… 



De toekomst van de intern begeleider: 
exit of next level 

 
 

2013 en 2014 nationaal onderzoek IB  



5 fasen/vormen IB 
 

1. IB als RT-plus 

 gericht op begeleiding leerling, curatief 

2. Instrumentele fase 

 opbouw structuur leerlingenzorg 

3. Collegiaal Consulent 

 zorgleerlingen, groepsbesprekingen 

4. IB als coach 

 leraar centraal, coachgesprekken, curatief 

5. kennisc./coördinator van leren en innoveren 

 leren leraar organiseren, preventief, leergesprekken 



Exit of next level? 

2016: 25%...schoolsysteem?  
Op zoek naar nieuwe werkvelden, nieuwe beelden 

voor school, minder taken en nieuwe taken→  
coördinator van leren en innoveren 
Mindset/concept (→vaardigheden) 



Mindset…safety instructions 



Mindset…safety instructions 



Scenario’s voor IB 
1. Exit intern begeleider 

2. Intern begeleider…maar dan next level 

3. ….. 



Don’t tell Tony… 
 

 It is all about… 

De halve waarheid… 

20 tot 30% bijdrage 

Variatie: 10 tot 60% 

H.i.e. ouders… 

H.i.e. verandert… 

H.i.e. de IB`er…  

H.i.e.,ligt niet aan 4… 

Afhankelijk van… 
 



Het stille verdriet van Juf jansen 



Het stille verdriet van Juf jansen 

De school is ingericht op het leren van leerlingen, niet... 
In geen enkele andere sector…, behalve…. 

Kern intern begeleider: isolement …en het leren… 



 
 
 
 
 

19e eeuwse werkverdeling:1leraar–1klas 
Schoolplan: leerling centraal? Praktijk … Hattie: 70% leraar …, leerling in Verwegg...  

Observaties voor in de klas…Overovergroot..Leraar centraal die niet in een positie is om 
… 

 

Alle taken,zelfkazende...,40 jaar…,solo-cultuur / 
armoedige leeromgeving, guur gezien uitval en 

ziekteverzuim, mentaal model van leraar, opleiding 

1/3 voor 30 exit! 



kansen voor de coördinator van 
leren en innoveren:  

verrijken leeromgeving vd leraar  

Kantel de school! 

 

www.leiderschapinschool.nl  

http://www.leiderschapinschool.nl/


 
 
 
 

isolement leraar doorbreken door 
de structuur van de school…

 



 
De gouden driehoek voor IB’er 

Vitale visie 

Leren (team/leraar) 

Ruimte voor de 
professional 

  (P)LG 

visie 

leren 

gouden 

driehoek  

ruimte 



Vitale visie  
Gedeeld beeld van de toekomst. Wat we willen zien… 

         www.leiderschapinschool.nl 

de buurjongen en de samenleving… 
visie kust…wakker 

waar geen visie is, regeert… 

“even opzoeken…”, kind centraal, alle talenten 

collectieve ambitie 

“wij zijn een schoolgemeenschap” 

“alle ballen op taal…” 

verbindt en selecteert 
Motor en m… 



Ontwikkelingsveld 5 
vertalen vitale visie in handelen 

Minder:    Meer: 
…..     ….. 
controleren    visualiseren 
…..     ….. 



 
De gouden driehoek voor IB’er 

Vitale visie 

Leren (team/leraar) 

Ruimte voor de 
professional 

  (P)LG 

visie 

leren 

gouden 

driehoek  

ruimte 



 
 

Werken als een topteam 
Ooit in een topteam gewerkt/gespeeld? 

Hoe werden ze top? 
Kenmerken topteam:  

1….  
2….  
3….  
4….  
5…. 

 



             Leren als een topteam 

Een topteam traint…, onderwijs en voetbal geen 
rocketscience…, struikelend vooruit…,  

in volle openheid… 

 













   FC Barcelona      schoolteam  
 

feedback van Suarez 

Juf Jansen, 40 jaar… 

een topteam traint 

topteams hebben topcoach (?) 

meewerkend voorman/non-dir. participatie in… 

professioneel gesprek/elkaar aanspreken 

     



Ontwikkelingsveld 4 
leren in school 

Minder    Meer 
…..     ….. 
…..     ….. 
…..     ….. 



 
De gouden driehoek voor IB’er 

Vitale visie 

Leren (team/leraar) 

Ruimte voor de 
professional 

  (P)LG 

visie 

leren 

gouden 

driehoek  

ruimte 



Ruimte geven 
teacher of the year 

allemaal 1 unieke leraar (?) 

ruimte om als persoon van 
betekenis te zijn voor… 

eigenaarschap bij het team 
3 condities: vitale visie, 

permanente ontwikkeling, 
verantwoording 

“kinderen mogen verschillen…”  
“collega’s gunnen elkaar…” 
 

Jahana Hayes 

de kwaliteit v. d. school staat op de schouders van de relatie tussen leraar en leerling 

https://www.youtube.com/watch?v=Ur0MIUy-lJA
http://www.cbs.com/shows/cbs_this_morning/video/5_uHIgGCe0wYKWg4ycLtShsLhz_5UpRH/obama-honors-teacher-of-the-year-jahana-hayes/


Ontwikkelingsveld 2 
professionele ruimte 

Minder:   Meer: 
…..    ….. 
…..    …..    



De Gouden Driehoek vd IB’er 

visie 

leren 

 

gouden 

driehoek 

IB  

ruimte 

Werkvelden van de intern begeleider:  
1. visie van de school → begeleiden van het vertalen van de visie in actie 

2. ontwikkeling leraar en het team → ondersteunen van het leren, vooral door verbinden 
3. professionele ruimte van de leraar → koesteren ruimte voor individuele invullingen en 

experimenten en de inzet van de leraar als (unieke) persoon ten behoeve van de 
ontwikkeling van de leerlingen 



 De nieuwe rol van de IB-er: 
coördinator van leren en innoveren 
 Minder  

• Vertalen visie in handelen 

• Horizontale leerprocessen/ 
collectief leren organiseren 

• Co-teaching 

• Begeleiden praktijkexperimenten 

• Verrijken leeromgeving leraar 

• Leergesprekken 

 Groei 

 Meer 
• Individuele consultatie en 

coaching 

• Zorgarrangementen/onder-
steuningsplannen 

• Bureaucratie en planning 

• Controle uniforme uitkomst 

• Groeps-/leerlingbespreking 

        Zorg 

It is all about the teacher and…….. 



Tandem IB`er en schoolleider 
Al 30 jaar…nog… 
Rol IB: taak, 
functie, verantw., 
maar blokkeert… 
Verhouding? 
Schoolcultuur!  

Klassieke school   Lerende school 
Strikte scheiding verantw Gedeeld leiderschap 

Basis: formele functies    Positie op basis comp. 
Kopman en knecht            Wisselend aan stuur 



Ik kan niet → Wij kunnen leren! 
Best kept secret… 

 Zie verder: “De toekomst van 
de intern begeleider”  

   (bij uitgever Instondo) 

 Lezingen en masterclasses: 
Leiderschap in school, De 
toekomst van IB, Kantelende 
scholen 

 Volg op Linkedin  

    mail: lgreven@kpnplanet.nl  

    bel: 06 30 696 695 

     www.leiderschapinschool.nl 

mailto:lgreven@kpnplanet.nl

