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Lesbrief Online IB-netwerk herfst 2020 
De rolneming van de interne begeleider en het begeleiden van collega’s in een 
professionele leergemeenschap voor de doelgroep in de extra ondersteuning. 

 

 
De gewenste opbrengsten van deze bijeenkomst zijn:  

1) Je hebt door de stappen in ‘Professioneel Zelfverstaan’ je eigen rolneming en regie als ib’er 

verkend en gedeeld met collega’s;  

2) Je hebt de pijlers van de ‘beroepsstandaard van de interne begeleider’ verkend en vertaald 

naar competenties die je beheerst en nog hebt te ontwikkelen.  

3) Je hebt kennis gemaakt met kenmerken van een professionele leergemeenschappen en hebt 

met elkaar verkend hoe je samenwerkend leren met collega’s rondom de doelgroep in de extra 

ondersteuning gestalte geeft en welke ontwikkelkansen je hierin ziet. Je hebt in samenwerkend 

leren gewerkt met de data vanuit ‘De ib’er, tot hier en nu verder’. Je hebt voor jezelf kracht en 

kansen voor jouw praktijk meegenomen, met de focus op de doelgroep in de extra ondersteuning.  

 

 
1. Welkom, doel en opbouw online bijeenkomst 

 

2. Inspiratie en goede praktijken 

2.1. Changemasters: een inspiratiefilmpje waarbij leerkrachten begeleid worden om  

        mentaal, fysiek, emotioneel sterk voor de klas te staan 

We kijken naar het inspiratiefilmpje, waaruit je ‘Pareltjes’ inspiraties haalt voor jezelf en je praktijk 

Padlet: Plaats je pareltjes op de Padlet… - we delen de pareltjes  

 

2.2.  De Interne begeleider – tot hier en nu verder: een inspiratiefilmpje met Peter Laros 

Tijdens het kijken naar dit video-interview maak je voor jezelf aantekeningen over de betekenis van 

‘IB-er: tot hier en nu verder’ voor jezelf als interne begeleider. 

Kanalen: Ga in kleine teams (kanalen) aan de slag met elkaar (gemiddeld 5-6 collega’s per kanaal) en 

deel jullie bevindingen. Kom na 15 minuten terug in de teamruimte (Algemeen). Kies een vrijwilliger 

die de essentie van jullie uitwisseling terugkoppelt in de grote groep. 
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3. Professioneel Zelfverstaan in relatie tot de beroepsstandaard van de IB’er  

Je krijgt een inleiding op Kelchtermans Professioneel zelfverstaan> 

3.1. Je gaat zelf aan de slag met professioneel zelfverstaan over jezelf als interne begeleider:  

Zelfbeeld: mijn zelfbeeld over mijn persoonlijke professionele rol als intern begeleider is….. 

Zelfwaardegevoel: mijn zelfwaardegevoel hierin in…. 

Motivatie: mijn onderliggende drijfveren als interne begeleider zijn…. 

Perspectief: de bedoeling met intern begeleiden is voor mij…… 

Activiteit: 5 minuten in stilte voor jezelf beschrijven, daarna enkele voorbeelden in de groep. 

 

3.2. Deel het professioneel zelfverstaan met een collega rondom onderstaande vragen  

- Wat betekent dit voor je rolneming als ib-er?  

- Wat moet je borgen en blijven doen zoals je doet in je ib-rol?  

- Wat zou je willen verbeteren of veranderen aan je ib-rol? 

Activiteit: Chat 1 collega, wissel het professionele zelfverstaan uit en bevraag elkaar op bovenstaande 

vragen. Kom na 10 minuten terug in de teamruimte. We delen enkele ervaringen op de Padlet. 

              

4. De beroepsstandaard van de interne begeleider.  

Er wordt een koppeling gemaakt tussen ‘IB-er: tot hier & nu verder’, je professionele zelfverstaan en 

de beroepsstandaard van interne begeleiders.  

Activiteit: ga in de komende 30 minuten de benen strekken, neem even pauze en vul dan voor jezelf 

de Amsterdamse beroepsstandaard in. Kom na 30 minuten terug in de teamruimte.  

 

Pauze  

 

5. Mededelingen Plein 013 

 

6. Kader en kenmerken van een professionele leergemeenschap (PLG)  

6.1. Inleiding op het onderwerp professionele leergemeenschappen en betekenisverlening: 

Activiteit: hieraan betekenis geven voor jezelf langs 5 vragen: welke naam hanteren jullie voor PLG? 

wat is er al? met welk doel? hoe noemen jullie dit? Welke rol heb jij hierin? Hoe komen jullie 

tegemoet in een PLG aan de doelgroep in de extra-ondersteuning?  

6.2. Doorkijkjes uit het onderzoek op een PLG in het boek IB’er: tot hier en nu verder 

Activiteit: na iedere dia met data over PLG één minuut reflectie voor vertaling naar je eigen praktijk 

6.3. Verken met elkaar krachten en kansen voor het inzetten van een PLG voor het begeleiden van 

leerkrachten ten behoeve van leerlingen in de extra ondersteuning. 

Activiteit: ga terug in de kleine teams (kanalen) en deel met elkaar hoe je de PLG hiervoor in kunt 

zetten. Kom na 15 min. terug in de teamruimte.  

 

8. Transfer 

Activiteit: Wat neem je mee uit deze bijeenkomst voor jezelf – je praktijk – je eigen ib-netwerk? 

Schrijf één concrete actie. Ik ga …….  

 
9. Kracht & Kans en afsluiting  
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Bronnen:  

Als voorbereiding te vinden op het Binnenplein van Plein 013 

 De Vlaming, W. (2019). Samen bouwen aan een professionele leergemeenschap (pp. 4 -14). 

Dordrecht: Instondo. 

 

Bronnen die gebruikt worden tijdens deze bijeenkomst: 

Amsterdamse Beroepsstandaard voor de Intern begeleider,  zie https://docplayer.nl/77828-

Naar-excellente-basisscholen-ib-er-amsterdamse-beroepsstandaarden-voor-het-primair-

onderwijs.html 

 

LBBO (2018). De beroepsstandaard voor de interne begeleider. Huizen: Pica.  

 

Greven, L. (2017). De toekomst van de intern begeleider. Dordrecht: Instondo. 
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