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Thema: Begeleiden en coachen van professionals  

 

       
 
Beste collega  

 

We nodigen je van harte uit voor de zomerbijeenkomst van het IB-netwerk Plein 013.   

We starten deze bijeenkomst met een korte inleiding, gevolgd door twee inspiraties van ib-collega’s:                                

 Susanne Geerts met het thema ‘Samenwerken met ouders’  

 Yvonne Koppelmans met het thema ‘Marte Meo’ 

 

Het centrale thema voor deze bijeenkomst is: ‘Begeleiden en coachen van professionals’.  

We gaan actief aan de slag met drie invalshoeken om professionalisering in Passend Onderwijs van 

individuele collega’s én in je team te stimuleren.  

 Ontwerpgericht ontwikkelen en co-creëren 

 Onderzoekend handelen: inquiry en communities of inquiry (onderzoekende teams) 

 Integrale schoolontwikkeling in relatie tot je schoolondersteuningsprofiel 

 

Vanuit deze invalshoeken sluiten we aan bij jullie activiteiten in school om professionalisering en 

ondersteuning in Passend Onderwijs gestalte te geven. Er worden methodieken en instrumenten 

aangereikt als mogelijke ‘tools’ voor ondersteunen en professionaliseren binnen je team.  

 

Als inhoudelijk kader gebruiken we het bijgestelde schoolondersteuningsprofiel van je eigen school. 

Zorg dat je dit profiel ter beschikking hebt tijdens de bijeenkomst.     

De gewenste opbrengst van deze bijeenkomst is dat je als interne begeleider en consulent je bewust 

bent van de behaalde resultaten in Passend onderwijzen en waar je nieuwe uitdagingen liggen, in je 

eigen rolneming in begeleiden en coachen van professionals in je school. 
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Programma 
 Welkom, doel en inhoud 

 Inspiratie en Goede praktijken 

 Opbrengsten en uitdagingen vanuit het ondersteuningsplan Plein 013 

 Thema: Begeleiden en coachen van professionals in Passend Onderwijs 

- Ontwerpend leren en co-creëren 

- Onderzoekend leren: inquiry en communities of inquiry  

- Integrale schoolontwikkeling 

 

Pauze 

 Mededelingen Plein 013 

 Netwerkleren: Intervisie  

 Evaluatie: kracht en kans 

 Afsluiting  

 

Tot bij de Zomer-bijeenkomst  

Vriendelijke groeten   

Rian Janssen en Marianne den Otter 

 

Aanbevolen om te lezen voorafgaande aan deze bijeenkomst (op het Binnenplein): 

 Schoolondersteuningsprofiel eigen school (Sardes-rapportage) 

 

 Otter, M. den (2015). De Stem van de leerkracht. In: Voicing, geef leerlingen een stem (TIB 

Tool, h, 8, pp. 82-90). Dordrecht: Instondo. 
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 Ondersteuningplan Plein 013  
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