
                                                                                               
                                                  

 

Samenwerkingsverband Plein 013 

IB netwerk – Winter 2019 

 

Thema: De professionalisering en ondersteuning van de leraar  

bij leerlingen in de extra ondersteuning 

 

    
 

Beste collega’s 

We  wensen jullie allemaal een mooi en inspirerend 2018, met legio groeikansen voor allen!  

Tijdens deze winterbijeenkomst zoomen we in op het professionaliseren van de leraar en 

het team bij specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen in de extra 

ondersteuning. Wat zijn bij deze leerlingen specifieke kenmerken en vragen en hoe 

professionaliseren we leraren hierin?   

Aan de hand van casuïstiek ontdekken we de samenhang tussen onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften van leerling, leraar en team en jouw rol als interne begeleider.   

Met elkaar gaan we aan de slag met begeleidingsmethodieken om leraren te ondersteunen 

en te scholen bij leerlingen in de extra ondersteuning en hoe je als interne begeleider, in 

samenwerking met team en managementteam tot goede beargumenteerde keuzes komt.  

We gaan actief aan de slag in het samenwerken in een professionele leergemeenschap en 

wat je daarbij al inzet en welke ontwikkelkansen je daarin nog ziet. We maken gebruik van 

drie bruikbare digitale leeromgevingen: Coachingspakket Passend Onderwijs (1), het NRO 

project Gedrag, Passend leren omgaan met uitdagend gedrag en het benutten van good 

practices (2) en Professionele leergemeenschappen (3). Je kunt voorafgaande aan de 

bijeenkomst deze digitale leeromgevingen al bekijken. Als je in de gelegenheid bent om een 

IPAD of laptop mee te brengen, is dat voor deze bijeenkomst wel prettig en geen must.  

                                                                                                                                                                        

We hopen op een inspirerende bijeenkomst!!       Rian en Marianne                                                                                    
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Gewenste opbrengsten van deze bijeenkomst  

1) Je hebt inzicht in de samenhang tussen extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van 

leerling én leraar en weet hoe je deze dubbelslag kunt hanteren in passend aanbod voor 

beiden. 

2) Je kunt vanuit de extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen de 

vertaalslag maken scholings- en ondersteuningsaanbod voor leraar en team.   

3) Je hebt gewerkt met enkele praktijkmodellen om met het team samen te werken als een 

professionele leergemeenschap en mogelijkheden voor jouw praktijk eruit gelicht.  

 

 

Programma 

 
9.00     Welkom, doel en inhoud   

 

9.05     Inspiratie: Eén flits uit een van de digitale leeromgevingen voor coaching en scholing 

                                Swaantje de Bekker – ondersteuningsbehoeften van leraren 

 

9.30     De samenhang tussen de onderwijsbehoeften van leerlingen en de 

             professionaliseringsactiviteiten van leraren onderzoeken. 

 

10.00   Het verkennen van coachingsmodellen voor de individuele leerkracht en team:  

             samenwerken als professionele leergemeenschap rondom leerlingen in de extra  

             ondersteuning. 

 

10.30     Pauze 

 

10.45    Mededelingen Plein 013 

 

11.15    Aan de slag met elkaar als professionele leergemeenschap van interne begeleiders  

 

11.50   Transfer naar je eigen school én eigen IB-netwerk 

 

11.55   Kracht en Kans 

 

12.00   Afsluiting  

                                                                    

 

Bronnen: 

Onderstaand een overzicht van bronnen. Er worden twee soorten bronnen aangereikt: 

1e Bronnen die tijdens de bijeenkomst worden gebruikt 

2e Bronnen die je kunt raadplegen (als bronnenbank) 



Bronne1e Bronnen die gebruikt worden tijdens de bijeenkomst (doorlink en/of portal): 

 

Digitale leeromgeving: Coachingspakket Passend Onderwijs 

http://www.booz.nu/samen-naar-school/  

 

Digitale leeromgeving: Professionele leergemeenschappen  
http://www.plgonderwijs.nl/ 
 

Digitale leeromgeving: Passend leren omgaan met uitdagend gedrag 
https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Opleidingscentrum-Speciale-Onderwijszorg/Passend-leren-
omgaan-met-uitdagend-gedrag.htm  
 

 

2. Bronnen om te raadplegen 
 

Verbiest, E., & Timmerman, M. (2008). Professionele Leergemeenschappen: Wat en 
Waarom? In E. Verbiest (Red.), Scholen duurzaam ontwikkelen. Bouwen aan professionele 
leergemeenschappen (pp.41-53). Antwerpen / Apeldoorn: Garant  

 
Keijzer, H. de, Rooijen, R. van, Vogel, P. (2015). Ontdekkend & Waarderend leren in 
professionele leergemeenschappen. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 36(4), 2015. Utrecht: 
Velon. 
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