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Aandachtspunten voor scholen/IBer   

• visievorming passend onderwijs en teamontwikkeling 

• landelijk referentiekader (richting), branche-organisatie biedt 
ondersteunend instrumentarium  

• schoolprofiel (basis- en extra ondersteuning) en zorgplicht 

• van handelingsplan naar ontwikkelingsperspectief 

• omgaan met verschillen en opbrengstgericht werken 

• samenwerken met scholen in (nieuwe) verbanden en met brede jeugdzorg 
en gemeenten 

• ondersteuning/coaching en professionaliseringsplan 



Wat mogen we verwachten? 

• iedere leerling op de juiste plek en goede instructiekwaliteit? 

• vroegtijdig onderkennen van aanvullende ondersteuningsbehoeften en 
goed arrangeren (diagnostiek)? 

• partnerschap met ouders? 

• zorgstructuur van de school op orde en ook in SWV? 

• leerachten en professionals binnen en buiten de school lossen het op? 

• korte lijnen en voldoende coaching en steun? 

• tijdelijke hulpvoorzieningen? 

• samenwerking onderwijs, zorg, welzijn en veiligheid? 

 



Gevraagd: krachtige en herbergzame 
scholen en ondersteunend lokaal beleid 
 kennis van leerlingen, klaar zijn voor leerlingen en op ooghoogte met hen 

 aandacht voor instructiekwaliteit en pedagogisch-didactisch 
handelingsrepertoire van docenten 

 van omgaan met verschillen, naar uitgaan en waarderen van verschillen! 
 de school staat en voelt als een huis 
 de school ziet ouders en de bredere sociale en zorginfrastructuur (incl. 

jeugdhulp en gemeenten) als partner en bondgenoot 
 de zorgstructuur in/om het onderwijs activeert leerlingen, ouders en 

ondersteuning: vroegtijdig, snel, concreet en hoogwaardig 



Gevraagd: betere resultaten voor kinderen 
Goed onderwijs, en sociale en professionele steun 

• voorkom fragmentatie en een projectenkermis, bevorder een geïntegreerde 
aanpak vanuit een relatie met onderwijs en de bestaande zorgstructuur, en 
participatie van leerlingen en ouders; 

• stel leerkrachten en onderwijsuitvoering centraal en het leren omgaan met en 
uitgaan van verschillen; 

• ondersteun een bredere taakopvatting van scholen en het gericht samenwerken 
met partners op het terrein van leren, ontwikkeling, gezondheid en 
hulpverlening; 

• benut de kennisbasis op het gebied van: 
• leren/ontwikkelen en onderwijzen, en omgaan met verschillen 

• preventie/aanpak van gedragsproblemen in het (basis)onderwijs 
• effectieve vormgeving van scholing en ondersteuning 
• schoolontwikkeling en innovatie 



In theorie is er geen 
verschil tussen theorie 
en praktijk, 
 

in de praktijk wel! 

Yogi Berra, Amerikaanse 
honkballer 



Passend onderwijs en de intern begeleider  
Enkele citaten … 

• Gelukkig maak ik deze ontwikkeling nog mee, op weg naar inclusief onderwijs? 

• Het gaat te snel; we moeten het pas doen als alle leerkrachten in het team 
vaardig zijn! 

• (Nog) meer leerlingen met gedragsproblemen is niet goed voor de prestaties van 
andere leerlingen in de groep! 

• Er is veel veranderd en de ambities zijn hoog (..) maar de externe ondersteuning 
staat nog steeds op een laag pitje! 

• We willen wel als team en school maar hebben te weinig middelen en tijd; ik sta 
gedeeltelijk weer voor de groep! 

• We hebben het goede spoor gevonden, nu moeten we snel meters maken. 

• Eigenlijk vreemd dat we geen ondersteuning krijgen, ik (IBer) ben er niet voor 
opgeleid! 



Kritische observaties anno 2015 

• verschillende en weinig concrete beelden bij passend onderwijs en geen 
fasering van invoering; nog veel bestuurlijke drukte 

• ondersteuningsplan voor leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders / 
besturen ontbreekt in de regel 

• het onderwijs kan het niet alleen: sociale en professionele hulpbronnen 
benutten (gezin, omgeving, jeugdzorg, e.d.) 

• transitie jeugdzorg biedt kansen maar ook risico’s: (meer) tekorten 
maatschappelijk werk, opvoedingshulp, jeugd-GGz en sociaal-medische zorg in 
onderwijs. 

• ‘projectitis’: te veel programma’s en cursussen/scholing die naast elkaar 
ingevoerd worden en niet zijn ingebed in de leerlingenzorg en 
schoolontwikkeling. 

 



Positieve observaties anno 2015 

• toenemend aantal scholen/SWV met positieve energie, veelbelovende 
aanpakken en resultaten 

• scholen en samenwerkingsverbanden waar cynisme ook bij tegenslagen en 
wegvallen van voorzieningen geen kans krijgt en men zich blijft inzetten voor 
verbetering 

• goed leiderschap in scholen en samenwerkingsverbanden en (van lokale en 
provinciale) overheden 

• toename ondersteuning/coaching en professionalisering 

• toenemend aantal samenwerkingsinitiatieven met lerarenopleidingen e.d. 



Onderwijszorg en jeugdhulp verbinden  
Bredere taakopvatting 

• Belang samenwerking met ouders uitdragen en onderhouden 

• Bevorderen van (gezonde) ontwikkeling en aanpak van belemmeringen voor 
leren en ontwikkeling 
 achterstandenbeleid en (speciale) onderwijszorg 

 ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning 

 opvangvoorzieningen en dagarrangementen 

 structurele inzet Jeugdhulp/(geestelijke) gezondheidszorg 

• Signaleren, beoordelen en activeren van sociale steun en afstemming met 
(speciale) onderwijszorg 



Recent onderzoek Intern Begeleiders  
(percentage – zeer – mee eens, n=416)(Van der Steenhoven & Van Veen, 2015) 

IB-er heeft voldoende tijd voor leerkrachtbegeleiding   46  

IB-er heeft voldoende formatie voor taak/functie   38  

IB-er voelt zich gesteund door directie     89  

SWV voorziet in goede ondersteuning voor IB-er   48  

IB-er heeft ervaring met onderwijsarrangementen   39 

IB-er is/wordt coördinator passend onderwijs    54 



Beschikbare functionarissen op school  
(percentages, aangesteld door school tussen haakjes)(Van der Steenhoven & Van Veen, 2015) 

Orthopedagoog           62   (6) 
Psycholoog            28   (2) 
Gedragsspecialist          50 (22) 
Smw-er             75   (6) 
RT-er              51 (34) 
Logopedie            65   (4) 
Dyslexiespecialist          62 (11) 
ADHD              23   (3) 
Autisme             30   (5) 
 



Gerealiseerde praktijk van ondersteuning en samenwerking 
(percentages, n=416) (Van der Steenhoven & Van Veen, 2015) 

 

Co-teaching              10 
Collegiale ondersteuning door ervaren leerkracht   46 
Inzet consulent/coach samenwerkingsverband    37 
Inzet sbo               37 
Inzet so               22 
Inzet jeugdzorg/ggz            48 
Steun jeugdhulp voor leerkrachten       50 
Steun bij gedragsproblemen          33-39 
Steun bij fysieke beperkingen         19 



Gerealiseerde praktijk van ondersteuning en samenwerking 
(percentages, n=416) (Van der Steenhoven & Van Veen, 2015) 

 

Opvoedingshulp voor gezinnen         36 
Voldoende expertise school en SWV voor paso     48 
Basisondersteuning waarmaken op school dit jaar    74 
Extra ondersteuning waarmaken         40 
Voldoende steun SWV            41 
Voldoende onderwijsprogramma’s op school voor paso  51 
 



Rugzakleerlingen in het regulier onderwijs 
de Moor e.a. (2012) 

Houding 

• De algemene houding van leerkrachten in het primair onderwijs t.a.v. passend 
onderwijs is positief: 81% (zeer) mee eens.  

• Echter de positieve houding neemt af en de onzekerheid toe als het gaat om plaatsing 
van kind in eigen groep (resp. 53% en 40%).  

• En nog maar 21% ziet het zitten met een rugzak zonder ondersteuning (assistent, 
externe hulp, kleine groep e.d.).  

• Houding t.a.v. rugzakleerlingen in eigen groep wordt voorts bepaald door een veelheid 
van situationele omstandigheden: het hangt er vanaf… 



Passend onderwijs en de leraar 
Omgaan met verschillen en gedragsvraagstukken 

 72 tot 86% van de leraren voldoende basisvaardigheden (instructiekwaliteit, 
taakgericht, actief betrokken leerlingen); beginnende leraren beschikken hier minder 
vaak over, op (zeer) zwakke scholen vaker tekorten 

 50% met basisvaardigheden beheerst ook complexere vaardigheden (afstemmen 
instructie op verschillen, verwerkingsopdrachten en tijd, volgen en analyse voortgang, 
check op begrip uitleg en feedback); andere helft tenminste één complexere 
vaardigheid onvoldoende 

 goede uitvoering relatief eenvoudig leerkrachtengedrag (goed klassenmanagement, 
veilig klimaat en heldere instructie) is voorwaarde voor beheersing complexere 
interventies (van der Grift, 2010) 



Passend onderwijs en onvoldoende competenties leerkrachten 
(percentages, n=416) (Van der Steenhoven & Van Veen, 2015) 

Omgaan met verschillen           33 
Onderwijs aan leerlingen met fysieke beperkingen    74 
Signalering gedrags- en emotionele problemen (GEP)   39 
Pedagogische relaties met leerlingen        49 
Samenwerking met ouders van leerlingen GEP     53 



 
 

Taken en werkzaamheden interne begeleiding  
(Van der Steenhoven & Van Veen, 2015)  

Beroepsstandaard voor de IBer ( LBIB 2015)  

 

1. Begeleidende en coachende taken 

2. Taken ten aanzien van onderzoek 

3. Beheersmatige taken 

4. Organisatorische taken 

5. Innoverende taken 

6. Samenwerken met externen 

7. Voortgaande beroepsontwikkeling  

Top 3 tijdsbesteding 

   

1. Beheer en administratie 

2. De organisatie van de ondersteuningsstructuur op school 

3. Begeleiding en coaching van leerkrachten 

 

Beduidend minder tijd aan overige werkzaamheden besteed! 
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Wat vraagt passend onderwijs van de school/intern begeleider? 

Implicaties onder meer: 

 beschrijven ondersteuningsprofiel van de school (basis- en extra ondersteuning ) 

 bovenschoolse samenwerking i.v.m. passend aanbod en zorgplicht 

 ondersteuningsaanbod voor leerlingen (en ouders) verder ontwikkelen op school 

 gerichte ondersteuning en begeleiding van leraren op school 

 (ondersteunen bij) het maken van het ontwikkelingsperspectieven (OPP) 

 (rol bij het) aanvragen van extra ondersteuning/arrangementen en bij aanvragen 
die leiden tot een toelaatbaarheidsverklaring 



Naar coördinator passend onderwijs op school? 

Van 
 

• Begeleiden van zorgleerlingen (a) en het 
begeleiden van leraren en zorgleerlingen 
(b).. 

• Toetsen en verzamelen van data (a) en 
ondersteunen van leraren bij verzamelen, 
analyseren en interpreteren van data (b).. 

• Verantwoordelijk voor zorg en 
zorgleerlingen (a) en zorg in de school (b).. 

• Interne leerlinggerichte samenwerking (a) 
en samenwerking met externen (b).. 
 

Naar 
 

• Het coaching van het schoolteam bij het 
begeleiden van leren/onderwijzen en 
leerlingen (c) 

• Het begeleiden van het team bij data-
analyse en het samen leren van 
opbrengsten (c) 

• Medeverantwoordelijk voor kwaliteit en 
onderwijskundige ontwikkeling (c) 

• Systeemgerichte samenwerking (intern/ 
extern, preventief en interventies e.d.) (c) 
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Opdrachten voor IBer/schoolleider/schoolbesturen 

• Coördinatie van ondersteuning voor leren en onderwijzen is cruciale taak 

• Nieuw evenwicht vinden in taken en verantwoordelijkheden IBer 

• Netwerk van IBers binnen samenwerkingsverband voorziet in collegiale 
steun/intervisie en professionalisering 

• Scholen/besturen en samenwerkingsverband realiseren goede 
uitvoeringscondities voor: 
• intern begeleider en coördinatie Passend Onderwijs (leerlinggerichte voorzieningen) 

• ondersteuning en professionalisering voor medewerkers 

• uitvoerbare ontwikkelagenda: startpositie van scholen verschilt, realisme en fasering 

• afspraken met gemeenten i.v.m. inzet brede jeugdhulp en benodigde expertise (hulp, 
opvang, achterstanden en ontwikkelingsstimulering) 

• samenwerking met hoger onderwijs en met name lerarenopleidingen   



Uitdagingen voor de intern begeleider c.q.  
coördinatie passend onderwijs op school? 

• Strategische visie op en ontwikkeling van passende onderwijszorg in school 
(incl. analyseren/interpreteren van informatiebronnen, zorgteam/samen-
werking interne en externe professionals, ondersteuningsbehoeften van 
leerlingen en leerkrachten, relatie met schoolplan) 

• Tegengaan belemmeringen voor leren en effectief onderwijzen c.q. 
identificatie ondersteuningsbehoeften en realiseren van goede 
onderwijskwaliteit, leer- en werkklimaat (o.a. via coaching en begeleiding) 

• Goede organisatie van ondersteuning voor leren en onderwijzen (incl. routes) 

• Aansturen van ondersteunende programma’s en interne en externe 
medewerkers i.v.m. (extra) ondersteuning leren en onderwijzen 

• Effectieve en efficiënte inzet van medewerkers en middelen/ondersteuning 
(intern en extern), ook t.a.v. professionalisering 



Contact en verdere professionalsering? 

• Dolf van Veen 
Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg 

Dolf.vanveen@ncoj.nl   

• José Dankers 
 Inschoolacademie 

 J.Dankers@inschoolacademie.nl  

 

Nadere professionalisering? 
www.inschoolacademie.nl  
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