
Basisopleiding voor startende intern begeleiders  
Leer de competenties als IB-er o.a. gericht op het succesvol werken als IB-er binnen de zorg- en 

ondersteuningsstructuur van je eigen school volgens de Wet Passend Onderwijs.

Verkorte opleiding 
Intern Begeleider

Afgestemd  

op LBib

Leslocaties in Utrecht en Hoofddorp. Kijk voor 

startdata op de website van C-LiON: www.c-lion.nl

Modulen 
- De IB-er als spil in het onderwijs 
- De IB-er in de school en haar omgeving 
- Communiceren en beïnvloeden 
- Coachen van collega’s

Veel extra’s:  
- Excursie ‘De IB-er in het IKC’  
- Drijfverentest 
- Boek 
- Gesprekswaaier

http://www.c-lion.nl/opleiding/verkorte-opleiding-intern-begeleider


Doelgroep
Deze ‘Verkorte opleiding Intern Begeleider’ is bedoeld voor 
startende IB-ers die hun competenties willen opbouwen 
en de optie willen hebben aanvullend het post-hbo 
registerdiploma ‘Intern Begeleider’ te verwerven.

De ‘Verkorte opleiding Intern Begeleider’ heeft tot doel 
startende intern begeleiders optimaal toe te rusten met 
kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van de 
onderwijsondersteuning om de functie van IB-er effectief uit te 
kunnen oefenen. 
 
De opleidingen van C-LiON voor Intern Begeleiders zijn 
gericht op vergroting van kennis, inzichten en vaardigheden 
die je nodig hebt om de zorg- en ondersteuningsprocessen 
op school te coördineren, om collega’s te kunnen coachen bij 
vraagstukken op het gebied van leer- en gedragsproblemen, 
om ouders te kunnen adviseren en  begeleiden, en om samen 
met de directie de onderwijskwaliteit te verbeteren, met name 
voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben.

Werkvormen
De opleiding wordt uitgevoerd volgens de beproefde C-LiON 
didactiek: Creation Based Learning, die optimaal tegemoetkomt 
aan jouw wensen: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend.

Opbrengst 
 
Na deze opleiding:
• Weet je hoe je effectief werkt als IB-er binnen de 

ondersteuningsstructuur op jouw school.
•  Kun je doelgericht werken in het samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs.
•  Heb je ervaren hoe de rol van de IB-er anders wordt in een 

Kindcentrum (IKC).
•  Coach en begeleid je jouw collega’s bij leer- en 

gedragsproblemen.
•  Communiceer je effectief met collega’s, ouders en 

hulpverleners.

De IB-er heeft een belangrijke rol als het gaat om de 
onderwijs- en opvoedingsondersteuning. Door de invoering 
van Passend Onderwijs heeft de school te maken 
gekregen met een veranderende populatie met specifieke 
ondersteuningsbehoeften. De zorgplicht voor elke school 
vraagt een nauwe samenwerking met alle betrokkenen zoals 
ouders, leraren, het samenwerkingsverband en andere 
externe partijen.

De rol van de IB-er zien we daarbij verschuiven naar meer 
coaching van leraren en aansturing van kwaliteitsprocessen, 
zodat je gerust kunt spreken van een ‘mede-leidinggevende 
rol’. 

In deze module leer je:
• De impact van Passend Onderwijs voor de zorgplicht van 

scholen.
• Een analyse maken van de effectiviteit van de 

ondersteuningsstructuur in de school.
• Hoe de IB-er samen met de schoolleider de kwaliteit van 

onderwijs en ondersteuning aanstuurt.
• Het beroepsprofiel en de beroepsstandaard van de IB-er.  

Module 1: De IB-er als spil in het onderwijs

Zoals uit de eerste module blijkt, heeft de IB-er een duidelijke 
en belangrijke spilfunctie. Deze tweede module richt zich op 
de samenwerkingspartners zoals het samenwerkingsverband, 
onderwijsinspectie, CJG maar zeker ook de ouders. Het 
kleurrijke en afwisselende landschap van de IB-er wordt 
in beeld gebracht en verkend waarbij verwachtingen, 
mogelijkheden en de diverse rollen van de IB-er centraal 
staan. Hoe en waarmee verantwoorden we goede en 
passende ondersteuning binnen onze school? Wat is het 
ondersteuningsplan? Hoe ziet ons ondersteuningsprofiel 
eruit? En wat betekent dit voor de school en de alledaagse 
praktijk? Wat vraagt dit van mij als IB-er vanuit de 
verschillende rollen? Hoe zorg ik dat er transparantie is in 
de kwaliteit van de ondersteuning? Hoe is dit georganiseerd 
en hoe wordt dit geborgd in de kwaliteitszorg? Kortom; je 
leert je werklandschap in beeld te brengen met de daaraan 
gerelateerde voorwaarden, structuren en processen.

In deze module leer je:
• Je samenwerkingspartners kennen met de bijbehorende 

taken en rollen.
•  Wat een zorgplan, ondersteuningsplan en 

ondersteuningsprofiel is en wat deze betekenen in de 
praktijk.

•  Wat je rol en verantwoordelijkheden hierbij zijn als IB-er.
•  Hoe de ondersteuningsstructuur georganiseerd is in jouw 

specifieke praktijk.
•  Deze voor je eigen praktijk op te stellen.

Module 2: De IB-er in de school en haar omgeving



Een IB-er communiceert met verschillende partijen: 
leerkrachten, het MT, ouders, leerlingen, in- en externe 
zorgverleners, etc. Het doel is daarbij steeds om zo goed 
mogelijk aan te sluiten bij wat de leerling nodig heeft. Toch 
heeft elk gesprek een ander doel dat daaraan bijdraagt. En 
hoewel ook de leerkrachten, het MT, ouders, leerlingen, en in- 
en externe zorgverleners hetzelfde willen als de IB-er, namelijk 
wat het beste is voor de leerling(en), blijkt dat soms toch niet 
uit de gesprekken die gevoerd worden. Hoe kan een IB-er 
open en eerlijk communiceren en daarbij zijn doel bereiken? 
Hoe kan de IB-er een ander beïnvloeden en tegelijk integer 
zijn? Die thema’s staan centraal in deze module.

In deze module leer je:
• Doelgericht communiceren.
• Aansluiten bij de doelen van je gesprekspartner.
• Waarden en drijfveren bij jezelf en je gesprekspartner 

herkennen en erop aansluiten.
• Technieken uit motiverende gespreksvoering te gebruiken 

om je gesprekspartner integer te beïnvloeden in het belang 
van de leerling én je gesprekspartner.

Module 3: Communiceren en beïnvloeden

Leerkrachten hebben de nodige kennis en vaardigheden om 
de leerlingen te bieden wat ze nodig hebben. Toch zijn er 
soms situaties waarin het nodig is dat zij gecoacht worden op 
hun pedagogisch en/of didactisch handelen om op die manier 
beter passend onderwijs te kunnen bieden. Hier ligt een taak 
voor de IB-er: het coachen van collega’s.

In deze module leer je:
• Wat coaching is.
• Het belang van coachingsbereidheid en hoe je dit kunt 

beïnvloeden.
• Oplossingsgericht coachen.
• Consulterend coachen.

Module 4: Coachen van collega’s

Extra’s in deze opleiding 
 
Excursie: De IB-er in een IKC
Veel scholen ontwikkelen zich tot een vorm van Integraal 
Kindcentrum. We zien dat de verantwoordelijkheid van de 
IB-er zich in zo’n IKC verbreed tot het terrein van Jeugdzorg, 
Kinderopvang en andere IKC-partners. In de eenvoudigste 
vorm is er sprake van een warme overdracht van het 
kinddossier, maar het gaat verder als er sprake is van 
interdisciplinair kindoverleg in het IKC. Nogal eens zien we 
dat de IB-er dan ook een rol krijgt in het observeren, coachen 
en aansturen van het pedagogisch-didactisch handelen in de 
kinderopvang, sport en welzijn.

We bezoeken een IKC waarbij de betreffende IB-er ons 
meeneemt in haar werk binnen het IKC. Tijdens deze 
studiedag staat het netwerkleren/sociaal leren in de praktijk 
centraal. Daarom is er ruimte voor informeel leren en 
sociaal leren vanuit topics, hot items die leven in de groep 
deelnemers. Denk daarbij aan het OPP, groeidocument, 
aannamebeleid en intake, omgaan met AVG in een IKC, 
warme overdracht of wederzijdse samenwerking. 

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor introducés 
(andere IB-ers).  
 
Drijfverentest
In de eerste module krijg je een beeld van je eigen 
competenties in relatie tot het beroepsprofiel. Maar wat 
minstens van evenveel belang is, is de vraag welk soort IB-er 
je bent of wilt zijn. Je legt namelijk altijd een persoonlijk accent 
in je beroepsuitoefening. Als instrument om zicht te krijgen 
op je eigen motivatie, voorkeurs-beslissingsvolgorde, je 
energieprofiel en je onderliggende waarden, gebruiken we een 
drijfverentest die je vooraf maakt. Voor de meeste deelnemers 
is dit een heel waardevolle test voor je werk en voor jezelf als 
persoon.

Boek
Je ontvangt gratis het boek ‘De toekomst van de intern 
begeleider’ (Luc Greven, 2017). Tevens geven we nog enkele 
literatuurtips. 

Elektronische leeromgeving
Om je studie te ondersteunen, staan alle handleidingen, 
powerpoints en artikelen online voor jou klaar op onze 
Elektronische leeromgeving. Langs die weg kun je ook 
feedback krijgen en geven en kun je contact leggen met je 
docenten-trainers. 

Gesprekswaaier
In de derde module krijg je gratis de gesprekswaaier 
‘Motiverende gespreksvoering’ (Stijn van Merendonk, 2014).

Gratis!



Direct inschrijven is mogelijk!

Doorstuderen
Heb je de ambitie om na deze Verkorte opleiding Intern 
Begeleider het erkende post-hbo registerdiploma Intern 
Begeleider te behalen, geef dat dan tijdens de intake aan. Wij 
zorgen er dan voor dat je gerichte opdrachten krijgt waarop 
je feedback krijgt, zodat je in de post-hbo opleiding één of 
meerdere vrijstellingen kan krijgen. 
 

Locaties 
Wij bieden deze opleiding aan op twee centrale plaatsen: 
• Utrecht (BCN, Daltonlaan 100) 
• Hoofddorp (Transpolis, Polarisavenue 1-100). 

Daar worden de vier modulen gevolgd. 

Tijden
De studiedagen zijn van 09.30 – 16.30 uur. Tussendoor is 
voldoende tijd voor pauzes en lunch. 
 

Prijs 
We bieden deze opleiding aan voor € 1.950,- per persoon. 
(We hoeven géén btw te berekenen op deze opleiding, dat 
bespaart jou of de school 21%!)
Deze prijs is inclusief:
• 4 studiedagen en een excursiedag
• een prima lunch tijdens deze dagen
• boek ‘De toekomst van de intern begeleider’
• waaier ‘Motiverende gespreksvoering’
• drijfverentest met online uitleggesprek
• feedback op opdrachten
• gebruik elektronische leeromgeving 

Voor deelname van andere IB-ers aan de excursiedag ‘De 
IB-er in een IKC’ (waarvoor een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar is) berekenen we € 195,- ( € 50,- korting voor ex-
studenten van C-LiON / Via Vinci Academy).

Docenten
De opleiding wordt gegeven door ervaren docenten-trainers 
die beschikken over uitstekende theoretische kennis en ruime 
praktijkervaring.

Angelique Kees is de 
programmaleider van de IB-
opleidingen bij C-LiON. Nadat zij 
jarenlang heeft lesgegeven en IB-er is 
geweest, heeft Angelique zich verder 
ontwikkeld als onderwijskundige. 
Angelique verzorgt trainingen en 

coaching aan professionals in het onderwijs en is docent 
bij de post-hbo en masteropleidingen van C-LiON, met een 
duidelijk specialisme op het gebied van het werk van intern 
begeleiders.

Drs. Suzan ter Riele is werkzaam 
als orthopedagoog bij C-LiON. 
Zij studeerde na de Pabo aan de 
Universiteit van Utrecht. In haar 
werk als orthopedagoog heeft ze 
kinderen begeleid in het (speciaal) 
basisonderwijs. Suzan verzorgt 

training en coaching aan professionals in het basisonderwijs 
en het voortgezet onderwijs en is docent bij verschillende 
opleidingen van C-LiON.

Vragen over deze verkorte opleiding en uw aanmelding 
nemen we graag in behandeling. Bel of mail met de 

programma-assistente: Marleen Adams. 

m.adams@c-lion.nl076-5430060

Margreet Pols is specialist 
in communicatie- en 
coachingstechnieken. Haar 
trainerskwaliteiten worden zeer 
gewaardeerd, waardoor ze dikwijls 
gevraagd wordt als trainer-docent 
bij samenwerkingsverbanden 

Passend Onderwijs. Margreet heeft zich de laatste tijd steeds 
verder ontwikkeld in de psychologie en helpt van daaruit 
onderwijsprofessionals het gedrag van en tussen mensen 
ontwikkelbaar te maken.

www.c-lion.nl/opleiding/verkorte-
opleiding-intern-begeleider
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