OPLEIDING
INTERN BEGELEIDER PO

Onmisbaar voor passend onderwijs
Voor elk kind een passend aanbod in de klas. Geen vanzelfsprekende zaak
voor de leerkracht die geconfronteerd wordt met verschillende leerlingen.
De leerkracht die voor alle leerlingen een gedifferentieerd aanbod moet
realiseren en daar vragen over heeft, kijkt naar de intern begeleider.
Deze begeleidt en adviseert steeds vaker leerkrachten bij het onderzoeken,
analyseren en het uitvoeren van passende leerarrangementen, een waardevolle
uitdaging. Actuele kennis van ingewikkelde praktijksituaties is daarom essentieel.
De opleiding tot intern begeleider sluit aan op de behoeften van leerkrachten die
onderwijsondersteuningstaken zullen krijgen en op de vraagstukken van ervaren
intern begeleiders.

Landelijk erkend post-hbo-diploma
De opleiding Intern Begeleider PO is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door de
Inschool Academie en OinO-Advies. De Inschool Academie is een initiatief van
Inschool en OOG onderwijs en jeugd (www.oog.nl) en verzorgt geaccrediteerde
opleidingen voor het PO en VO.
OinO-Advies voorziet in trainingen en
opleidingen gericht op de ontwikkeling
van kennis en vaardigheden van
onderwijsprofessionals. De tweejarige
IB-opleiding PO levert bij goed gevolg
een landelijk erkend post-hbo diploma
op. De Inschool Academie heeft door
het hele land uitvoeringslocaties. De
opleidingen worden zowel individueel
als incompany aangeboden

Een docent:
“Al tijdens de opleiding
versterkt de ib-er zijn of
haar samenwerking met
leerkracht en directie,
ouders en externe
zorginstellingen.”
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Meer informatie: www.inschoolacademie.nl en www.oino-advies.nl
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Opleidingsconcept
Het lesprogramma streeft een opleidingsdidactiek na die gericht is op leren en
het direct toepasbaar maken van het geleerde in de werksituatie. Wat speelt
er in de school en hoe kunt u een bijdrage leveren aan de innovatie en de
ontwikkelingen binnen de school? Tijdens de opleiding wordt u aangesproken op
zelfsturing en zelfontwikkeling, maar ook op samenwerkend en oplossingsgericht
leren. De inspirerende en gevarieerde modulebijeenkomsten sluiten aan bij de
huidige situatie en de opdrachten zijn direct in de praktijk toepasbaar. Kortom:
resultaatgericht, praktijkgericht en efficiënt.

Het volgen van de opleiding Intern begeleider PO biedt u:

kennis over passend onderwijs, uitleg over
√ Actuele
de sociale kaart en over externe hulpmiddelen en

organisatorische en didactische aspecten
√ Pedagogische,
voor een goede onderwijsondersteuning
de opleiding een directe verbetering van uw
√ Tijdens
praktijk door inzet van ervaren en gediplomeerde
financiën

√ Competentieontwikkeling
veldexperts

denken en werken
√ Handelingsgericht
Communicatievaardigheden
√ Kennis over attitude en rollen van de ib-er
√ Aanscherping van uw coachende vaardigheden
√ Input voor beleidsnotities, rapportages en
√ onderwijskundig onderzoek
zoals effectieve instructie
√ Overdrachtsvaardigheden
en goed klassenmanagement
√ Doorgroeimogelijkheden en carrièrekansen

Een student:
“De docenten zijn
open en confronterend.
Ik reflecteer en leer
hier veel van.”

Voor wie is deze opleiding geschikt?
De opleiding is bedoeld voor ambitieuze mensen die zich in hun functie als
intern begeleider (ib-er) verder willen professionaliseren, maar ook voor hen
die zich in twee jaar willen voorbereiden op een taak of functie als ib-er. Zij zijn
in het bezit van een diploma Leraar Basisonderwijs en werken minimaal twee
dagen per week als leerkracht met ib-taken. Zo kunnen de opdrachten direct in
de eigen praktijk worden toegepast.

Diploma

Programma

Iedere module wordt afgesloten met een werkopdracht. Gedurende de
opleiding vult u het persoonlijk portfolio in. Dat maakt onderdeel uit
van de eindbeoordeling. Na het positief afsluiten van alle onderdelen
ontvangt de deelnemer het diploma Intern Begeleider Primair Onderwijs
vanuit de Stichting Post-HBO. U wordt opgenomen in het landelijk register.
U ontvangt een instituutsdiploma met een specificatie van de inhoud van
de opleiding.

De tweejarige opleiding kent een modulaire opzet die bestaat uit acht modules,
waarvan de eerste module wordt uitgevoerd als tweedaagse. De overige
zeven modules bestaan elk uit twee trainingsdagen. De totale studielast
van de opleiding komt neer op 420 studiebelastinguren. Dit staat gelijk aan
15 ECTS (European Credit Transfer System). De studiedruk wordt in de praktijk
lichter ervaren, omdat een deel van de opdrachten overlap heeft met de eigen
werkzaamheden op school.
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Meer informatie: www.inschoolacademie.nl en www.oino-advies.nl
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“Vergroot de
kwaliteit van
uw onderwijs
en haal het
beste uit uw
medewerkers”
Praktische en inhoudelijke informatie
Is dit de juiste opleiding voor u? Kijk op de website www.oino-advies.nl
of op www.inschoolacademie.nl voor meer informatie. Op beide websites
vindt u het aanmeldingsformulier, de voorlopige planning, de modules, de
opleidingslocaties en een kostenoverzicht.
Wilt u een persoonlijk advies? Neem hiervoor contact op met de Inschool Academie
via telefoonnummer 033 462 27 17, e-mail: opleidingen@inschoolacademie.nl of
met OinO-Advies via 0575 490 576, e-mail: info@oino-advies.nl

Postadres
Postbus 2033
3800 CA Amersfoort
T: 033 - 46 22 717
E: opleidingen@inschoolacademie.nl

www.inschoolacademie.nl

Postadres
Rijksstraatweg 104
7383 AW Voorst
T: 0575 490 576
E: info@oino-advies.nl

www.oino-advies.nl
OinO-Advies, ondernemers in onderwijs,
is onderdeel van de Rolf groep

