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• De taak van de intern begeleider (IB’er) richt zich met name 
op de ondersteuningsstructuur en de begeleiding van leraren. 

• De IB’er zal in de toekomst steeds meer een vernieuwende 
invloed hebben op onderwijs en een rol spelen bij 
veranderingsprocessen en het coördineren van kwaliteit. 

De opleiding Intern Begeleider



• Professionele attitude

• Interpersoonlijk handelen

• Resultaatgerichtheid

• Onderzoekend vermogen

• Schoolontwikkeling mede -regisseren

Kennismaken met competenties (nieuw)





• Is een praktische opleiding

• Jouw werk als IB-er of toekomstig IB-er op school staat 
centraal

• Is brengen en halen: wat kunnen we van jou en elkaar 
leren?

Kennis = macht

Delen   = kracht

De opleiding Intern Begeleider



De IB’er:

• begeleidt leerkrachten bij de ontwikkeling van hun 
persoonlijk meesterschap m.b.t. goed onderwijzen;

• heeft visie op onderwijzen, leren en begeleiden; 

• reageert adequaat op interne- en externe omgeving en 
is flexibel t.a.v. veranderingen;

• kan veranderingen t.b.v. beter/ander 
onderwijs/ondersteuning initiëren, organiseren en 
implementeren;

• hanteert daarbij doeltreffende strategieën en 
systemen, effectieve interventies, de juiste setting en 
gevarieerde en krachtige werkvormen en middelen. 

Doel van de opleiding



Hoe ziet de opleiding eruit?



1. Taak & functie van de Intern Begeleider

2. Passend Onderwijs /Ondersteuningsstructuur

3. Communicatie & coaching

4. Innoveren

5. Rekenen

6. Taal

7. Gedrag

8. Data analyse

Mogelijke thema’s + gastsprekers



Het portfolio toont aan dat je op basis van een kritische, reflectieve en 
onderzoekende houding een verbetering in de school realiseert m.b.t. 
onderwijs- en schoolontwikkeling.

Het portfolio bestaat uit: 

1. De prestatie: onderzoek, 'de Boom’ 

2. Beelden van een ‘coachend’ gesprek 

3. Beschrijving functie/taak ib-er 

4. Eindreflectie 

Portfolio



• Studieduur: 1 jaar, 10 bijeenkomsten van 6 uur.

• Aanbod aan de hand van 8 thema’s

• Studiebelasting: circa 350 uur

• Toelatingseisen: werkzaam in het onderwijs  (HBO didactiek 
- lerarenopleiding) én (aspirant) intern begeleider

• Certificering: je ontvangt het post-hbo-certificaat intern 
begeleider

Praktische informatie



Onder voorbehoud dinsdag   9.30 uur – 16.00 uur (ovb)

startbijeenkomst

tussentijdse gesprekken

eindpresentatie

https://www.windesheim.nl/werk-en-studie/opleidingen-en-cursussen/onderwijs/gedrag-en-passend-onderwijs/intern-
begeleider/praktische-informatie

Lesdagen

https://www.windesheim.nl/werk-en-studie/opleidingen-en-cursussen/onderwijs/gedrag-en-passend-onderwijs/intern-begeleider/praktische-informatie


Verschil Master begeleide en post- HBO IB

• Studiebelasting
• Verhouding praktijk-theorie
• Niveau (NLFQ6 en 7)
• Doelgroep (PO/VO/MBO/HBO)
• Competenties 
• Diepgang
• Lerarenbeurs



Vragen? 
Twijfel je over Master of post- HBO?

Mail naar: 
j.m.nijhof@windesheim.nl

en maak een afspraak!

mailto:j.m.nijhof@windesheim.nl

