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De Amsterdamse beroepsstandaarden - inleiding

Aanleiding
In Amsterdam is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verhogen 
van de kwaliteit van het Amsterdamse basisonderwijs. Met behulp van het 
programma Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) werken de 
gemeente Amsterdam en Amsterdamse schoolbesturen sinds april 2008 
nauw samen. Uitgangspunt hierbij is dat ieder kind optimaal onderwijs 
verdient en moet worden gestimuleerd tot maximale leeropbrengsten. 

Succesvolle samenwerking vereist gemeenschappelijke ambities en een 
gezamenlijke inzet om deze ambities te verwezenlijken. De gemeente 
Amsterdam en de Amsterdamse schoolbesturen hebben daarom op 25 
juni 2010 het Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs Amsterdam ondertekend. 
In dit akkoord onderschrijven de partijen het belang van samenwerking 
en de noodzaak om vanuit een gemeenschappelijk kader te werken aan 
de kwaliteit van het Amsterdamse basisonderwijs. Eind juni 2010 hebben 
de Amsterdamse schoolbesturen in het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) 
daarnaast een gezamenlijke prestatieagenda vastgesteld. In deze agenda 
hebben de schoolbesturen gezamenlijke doelstellingen vastgelegd voor 
de periode 2010 – 2014. Het BBO en het programma KBA geven geza-
menlijk invulling aan de uitvoering van de agenda.

Eén van de speerpunten in de samenwerking tussen KBA en het BBO 
is het versterken van de kennis en vaardigheden van schooldirecteuren, 
intern begeleiders en leerkrachten. Zij spelen immers een cruciale rol bij 
het realiseren van optimale leerresultaten voor de leerlingen. Om profes-
sionalisering te stimuleren en besturen en scholen hierbij concrete hand-
vatten te bieden hebben het BBO en KBA standaarden ontwikkeld voor 
de competenties van leerkrachten, intern begeleiders en directeuren. We 
presenteren in deze rapportage de beroepsstandaard voor intern bege-
leiders.

Vertaalslag naar Amsterdamse context
Landelijk zijn er verschillende (erkende) standaarden ontwikkeld voor de 
competenties van directeuren, intern begeleiders en leerkrachten, zoals 
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Eén van de speerpunten in de samenwerking 
tussen KBA en het BBO is het versterken van de 
kennis en vaardigheden van directeuren, intern 
begeleiders en leerkrachten.
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de SBL- en NSA-competenties. Uiteraard zijn deze standaarden ook in 
Amsterdam van toepassing, maar de omgeving waarbinnen betrokkenen 
in het Amsterdamse basisonderwijs moeten werken verschilt op een aan-
tal punten sterk van de situatie in andere gemeenten. KBA en het BBO 
vonden het daarom noodzakelijk een vertaalslag te maken en de profielen 
aan te scherpen. Dit heeft te maken met het grootstedelijke karakter van 
Amsterdam en de zeer diverse leerlingpopulatie. Tussen de leerlingen be-
staan grote verschillen in hun culturele, sociaaleconomische en etnische 
achtergrond. Daarnaast kenmerkt de Amsterdamse leerlingpopulatie zich 
ook door de aanwezigheid van (grote) taalachterstanden. Werken in het 
Amsterdamse basisonderwijs stelt dus specifieke eisen aan leerkrachten, 
intern begeleiders en directeuren.

Van intern begeleiders in Amsterdam verwachten we dat ze op de hoogte 
zijn van relevante landelijke en lokale (onderwijs)ontwikkelingen en deze 
kennis gebruiken binnen de school. Schoolbreed moeten ze in beeld 
hebben welke leerlingen specifieke onderwijsbehoeften hebben en leer-
krachten begeleiden in het omgaan met leerlingen die in een grote stad 
opgroeien. Concreet ondersteunen ze leerkrachten bij het omgaan met 
verschillende niveaus in een groep (o.a. taal- en ontwikkelachterstanden 
en gedragsproblematiek), het werken met cultureel heterogene groepen 
en de omgang met en het betrekken van ouders. Daarbij zal het juist de 
intern begeleider zijn die voor de leerkracht een balans aanbrengt tussen 
de aandacht en begeleiding van individuele leerlingen in relatie tot de te 
behalen leeropbrengsten van de groep en school. Hiervoor kent de intern 
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begeleider de sociale kaart van de omgeving van de school, onderhoudt 
hij een relatie met instanties waarmee samenwerking nodig is in de bege-
leiding van leerlingen en neemt hij deel aan relevante samenwerkingsver-
banden.  

Aansluiting op referentieniveaus taal en rekenen
Met ingang van augustus 2010 is de Wet Referentieniveaus Nederlandse 
taal en rekenen van kracht. Hierin is vastgelegd wat basisschoolleerlingen 
aan het eind van groep 8 moeten kennen en kunnen op het gebied van 
taal en rekenen. In de praktijk betekent dat een uitbreiding van een in-
spanningsverplichting van de school (welke stof wordt aangeboden) naar 
ook een opbrengstverplichting voor de leerling eind groep 8. De Wet 
Referentieniveaus beperkt zich niet tot het primair onderwijs. Ook voor 
het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs zijn de vereiste taal- en 
rekenniveaus voor leerlingen vastgesteld. De wet bevordert hiermee dus 
de doorlopende leerlijnen en stimuleert een ononderbroken schoolloop-
baan voor leerlingen. 

Voor basisscholen is het niet alleen van belang te weten wat de eisen zijn 
voor groep 8, maar ook wat dan in groep 1 tot en met 7 moet gebeuren 
om in groep 8 de referentieniveaus te kunnen bereiken. Want om ervoor 
te kunnen zorgen dat leerlingen de referentieniveaus eind groep 8 halen, 
is het van belang dat scholen doorgaande leerlijnen creëren, tussendoe-
len formuleren voor groep 1 tot en met 7, leeropbrengsten monitoren 
en waar nodig bijsturen in het onderwijsaanbod. Met andere woorden; 
opbrengstgericht werken is een vereiste. Dit vraagt veel van het leiding-
gevend vermogen en het leerkrachthandelen op scholen. In de beroeps-
standaarden is daarom ook een vertaalslag gemaakt naar wat opbrengst-
gericht werken en het werken met referentieniveaus betekent voor de 
benodigde kennis en vaardigheden van directeuren, intern begeleiders 
en leerkrachten.
 
Bevorderen van professionalisering en competentiemanagement
De Amsterdamse beroepsstandaarden voor de directeur, intern begelei-
der en leerkracht zijn ontwikkeld om vast te leggen welke basiskwaliteit in 



Daarom is in de beroepsstandaarden een onderscheid gemaakt tussen 
drie verschillende kwaliteitsniveaus: startbekwaam, vakbekwaam en excel-
lent. In de beroepsstandaarden is op het niveau van gedragsindicatoren 
uitgewerkt wat het verschil is tussen deze kwaliteitsniveaus. 

Om de toepasbaarheid van de standaarden te bevorderen zijn ze ten slot-
te opgebouwd uit twee delen:

Algemene profi elschetsen 
Hierin zijn voor de Amsterdamse directeuren, intern begeleiders en leer-
krachten hun kerncompetenties op de drie kwaliteitsniveaus beschreven. 
De profi elen vormen het startpunt voor de vertaalslag naar Amsterdamse 
beroepsstandaarden.

Beroepsstandaarden 
Hierin zijn voor de Amsterdamse directeuren, intern begeleiders en leer-
krachten de profi elschetsen op gedragsniveau uitgewerkt.

Amsterdam noodzakelijk wordt geacht en om betrokkenen in het Am-
sterdamse basisonderwijs handvatten te bieden voor professionalise-
ring en competentiemanagement. Professionalisering en competentie-
management betekenen niet alleen het observeren en beoordelen van 
medewerkers, maar hebben ook te maken met het bieden van ontwik-
kelmogelijkheden. 

Het is de ib’er die voor de leerkracht een balans 
aanbrengt tussen de aandacht en begeleiding van 
de individuele leerling in relatie tot de te behalen 
leeropbrengsten van de groep en school. 
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De Amsterdamse intern begeleider

Rollen van de intern begeleider
De intern begeleider (ib’er) is verantwoordelijk voor de aansluiting tussen het onderwijsaanbod en de leerlingen en daarnaast voor de zorg voor leer-
lingen met specifieke onderwijsbehoeften. In dit kader analyseert hij1 samen met leerkrachten de leeropbrengsten van alle leerlingen en begeleidt hij 
leerkrachten om de uitkomsten hiervan te vertalen naar concrete plannen en activiteiten. Hij stimuleert deskundigheidsbevordering en professioneel 
handelen van de leerkracht en draagt daarmee bij aan het zorgprofiel van de school, kwaliteitsverhoging van het onderwijs en opbrengstgericht wer-
ken. De ib’er werkt hierbij in nauw overleg met de directeur. In de praktijk maken scholen en besturen verschillende keuzes ten aanzien van de inzet 
van een ib’er: 
■  voor de ib’er wordt een aparte functie gecreëerd;
■  de verantwoordelijkheden worden belegd bij één of meerdere leerkrachten binnen de school.

We onderscheiden in de Amsterdamse beroepsstandaard voor de ib’er vijf verschillende rollen die een ib’er kan vervullen. Scholen en besturen kunnen 
aan de hand van deze indeling zelf bepalen hoe en bij wie zij deze rollen beleggen. De verschillende rollen zijn:

1  opbrengst- en praktijkdeskundige 
De ib’er coördineert het monitoren van de leeropbrengsten binnen de school en ziet in dit kader toe op de kwaliteit van de toetsingen door leer-
krachten en de naleving van de toetskalender. De ib’er zorgt voor effectief gebruik van de leerlingvolgsystemen/groepsadministraties en ondersteunt 
leerkrachten om de uitkomsten van observaties en toetsingen te analyseren en te vertalen naar concrete plannen en activiteiten. Tenslotte verricht de 
ib’er ook zelf onderzoek op leerling-, groeps- en schoolniveau. Hij zorgt ervoor dat deze analyses binnen de school leiden tot acties ter verbetering van 
de onderwijskwaliteit.  

2  organisator van leerprocessen 
De ib’er kent de doorlopende leerlijnen, de referentieniveaus taal en rekenen en de bijhorende (tussen)doelen. Hij monitort binnen de school de 
voortgang ten aanzien van de landelijke en Amsterdamse doelen en kwaliteitsafspraken, informeert de directeur hierover en ondersteunt leerkrachten 
bij het realiseren ervan. De ib’er is voor zowel de directeur als de leerkrachten het aanspreekpunt voor onderwijsinhoudelijke zaken en leerprocessen 
binnen de school. 

De Amsterdamse beroepsstandaarden - interne begeleider

1  Voor de leesbaarheid hanteren we in deze publicatie de term ‘hij’, in alle gevallen moet hier uiteraard hij/zij gelezen worden.
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Competenties van de intern begeleider
In het profiel van de ib’er hebben wij de competenties van de landelijke beroepsstandaard voor ib’ers als uitgangspunt genomen. Dit is een landelijk 
erkend model. In tabel 1 zijn deze competenties weergegeven, evenals welke competenties ib’ers ondersteunen bij welke rollen.

Tabel 1: Rollen en competenties voor de intern begeleider 

Rol

3  Begeleider/coach van leerkrachten
De ib’er begeleidt leerkrachten bij het versterken van hun pedagogisch en didactisch handelen en de omgang met leerlingen met specifieke on-
derwijsbehoeften. Hij ondersteunt hen bij het opstellen van groeps- en handelingsplannen, bij het aansluiten op specifieke onderwijsbehoeften van 
leerlingen en bij het voeren van gesprekken met ouders. 

4  Expert/inhoudelijk deskundige
De ib’er heeft als zorgcoördinator goed zicht op de leerlingpopulatie en de bijbehorende onderwijsbehoeften in de school en de zorgplannen die 
in dit kader zijn opgesteld. De ib’er bewaakt binnen de school het zorgprofiel en beschikt over de benodigde kennis op het gebied van ontwikke-
ling, gedrag en achtergronden van leerlingen. Hij coördineert de wijze waarop het lesaanbod hierop afgestemd wordt en welke (in- en/of externe) 
deskundigheid hierbij ingeschakeld wordt. 

5  Coördinator externe relaties
De ib’er functioneert als ‘zorgmakelaar’ en onderhoudt en ziet toe op goede contacten tussen de school en externe relaties zoals instanties voor 
jeugdzorg, onderwijsbegeleidingsdiensten en ouders. De ib’er onderhoudt actief contacten met ib’ers op andere scholen, participeert in en draagt 
bij aan externe netwerken en samenwerkingsverbanden en vertaalt relevante kennis en informatie naar de school.
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Het verschil tussen de startbekwame, vakbekwame en excellente ib’er zit vooral in:
■  Van zelf doen naar anderen stimuleren en begeleiden
■  Van individueel begeleiden naar groepsbegeleiding
■  Van kennisoverdracht op enkele gebieden naar bredere kennisoverdracht binnen de school
■  Van sparringpartner tot adviseur en beleidsmaker
■  Van kennis halen tot kennisdeling

Profielschets van de intern begeleider
Op de volgende pagina’s zijn per competentie de drie verschillende kwaliteitsniveaus toegelicht. De opbouw van de niveaus is cumulatief, dat wil zeg-
gen dat de inhoud van een lager kwaliteitsniveau ook van toepassing is op een hoger kwaliteitsniveau. Ofwel dat een vakbekwame ib’er beschikt over 
de beschreven competenties op vak- én startbekwaam niveau en een excellente ib’er over de competenties op excellent, vak- én startbekwaam niveau. 
In de beroepsstandaard is dit uitgewerkt naar concrete gedragsindicatoren. 

Verschillende kwaliteitsniveaus
We onderscheiden voor Amsterdamse ib’ers de volgende kwaliteitsniveaus:

Startbekwaam wil zeggen dat de ib’er de leeropbrengsten van de school in beeld brengt en leerkrachten individueel begeleidt bij het naleven 
van de toetskalender, het vastleggen en analyseren van de leeropbrengsten en het vertalen van de uitkomsten naar concrete plannen en activi-
teiten. De ib’er werkt vraaggericht en onderhoudt contacten met ouders en externe relaties.

Vakbekwaam wil zeggen dat de ib’er leerkrachten proactief benadert en ondersteunt bij de uitvoering van hun leerkrachttaken. Hij bespreekt 
met het team en de directeur de behaalde resultaten in relatie tot de gestelde doelen en werkt binnen de school groepsoverstijgend aan kwali-
teitsverbetering van het onderwijs en de leerlingenzorg. De ib’er onderhoudt relevante samenwerkingsrelaties en vertaalt onderwijskundige en 
inhoudelijke (landelijke) ontwikkelingen naar de school.

Excellent wil zeggen dat de ib’er zorgt voor een effectieve en efficiënte monitoring van de leeropbrengsten, dat hij de uitkomsten bespreekt met 
de directeur en op strategische wijze vertaalt naar schooldoelen. De ib’er draagt bij en ziet toe op de doorgaande leerlijnen binnen de school en 
monitort het behalen van de gestelde doelen. De ib’er initieert externe netwerken en samenwerkingsverbanden, werkt op schooloverstijgend 
niveau en begeleidt nieuwe ib’ers bij het ontwikkelen van de juiste kennis en vaardigheden.
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STARTBEKWAAM VAKBEKWAAM EXCEllENT

Andragogisch competent De ib’er begeleidt leerkrachten bij het 
afstemmen van hun pedagogisch en didactisch handelen op de 
behoeften en mogelijkheden van de leerlingen in de groep en het 
adequaat omgaan met diversiteit (verschillende culturele, sociaal-
economische, etnische en taalachtergronden)2 van leerlingen. Rich-
ting de directeur vervult de ib’er de rol van adviseur. De ib’er houdt 
rekening met diversiteit tussen teamleden, zet effectieve communi-
catiestijlen in en bevordert de teamontwikkeling.

Methodologisch competent De ib’er kent methoden en technieken 
voor onderzoek naar leerprestaties en ontwikkeling van leerlingen, 
beschikt over kennis van de invloed van diversiteit in de leerlingpo-
pulatie en weet hiermee om te gaan. De ib’er zet de juiste metho-
den en technieken voor onderzoek in, analyseert de uitkomsten, 
adviseert over mogelijkheden om het onderwijsaanbod, zorgaanbod 
en leerkrachtgedrag te verbeteren en draagt deze bevindingen 
goed over. Daarnaast ondersteunt en begeleidt de ib’er leerkrach-
ten bij het doen van onderzoek en het vertalen van de uitkomsten 
naar concrete acties.

Beheersmatig competent De ib’er ordent en ziet toe op de verwer-
king van gegevens over de leeropbrengsten op leerling-, groeps- en 
schoolniveau. De ib’er gebruikt zowel papieren als digitale adminis-
tratiesystemen en zorgt binnen de school voor toegankelijkheid van 
de informatie en door middel van protocollen voor een juist gebruik 
hiervan. 

De ib’er begeleidt leerkrachten individueel bij het aansluiten op de 
behoeften en mogelijkheden van leerlingen en het rekening houden 
met diversiteit. De ib’er zorgt dat leerkrachten zich verantwoordelijk 
voelen voor het leer- en ontwikkelproces van leerlingen. Hij houdt 
rekening met diversiteit tussen teamleden, stimuleert goede samen-
werking en de uitwisseling van informatie. De ib’er informeert de 
directeur over de ontwikkeling van de leerkrachtvaardigheden binnen 
de school.

De ib’er verzamelt en analyseert gegevens over de leerprestaties 
op leerling- en groepsniveau. De ib’er houdt hierbij rekening met 
diversiteit in de achtergronden van leerlingen. De ib’er bespreekt 
zijn bevindingen met de leerkrachten, ziet er op toe dat dit leidt tot 
concrete plannen en activiteiten en ondersteunt leerkrachten om dit 
in de praktijk te brengen.

De ib’er zorgt dat leerkrachten tijdig en op de juiste wijze informatie 
over de leerprestaties in hun groepen vastleggen en ondersteunt hen 
hierbij. De ib’er heeft toegang tot de benodigde informatie en gaat 
hier integer mee om.

De ib’er bespreekt met leerkrachten mogelijkheden om adequaat 
aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van leerlingen en hij stimu-
leert samenwerking tussen teams en persoonlijke ontwikkeling van 
individuele teamleden. De ib’er is zich bewust van de eigen begelei-
dings- en communicatiestijl en de invloed daarvan op de teamleden. 
De ib’er adviseert de directeur gevraagd en ongevraagd over de 
ontwikkeling van de leerkrachtvaardigheden binnen de school.

De ib’er verzamelt en analyseert gegevens over de leerprestaties 
op groeps- en schoolniveau. De ib’er onderzoekt trends en doet op 
basis van de conclusies aanbevelingen voor verbetering van de kwa-
liteit van het onderwijs- en zorgaanbod op groeps- en schoolniveau 
en stimuleert en ondersteunt leerkrachten om dit in de praktijk te 
brengen. De ib’er onderzoekt het effect en de aansluiting van het 
onderwijsaanbod binnen de school op de onderwijsbehoeften en –
resultaten van leerlingen.

De ib’er legt binnen de school procedures en afspraken vast om-
trent het registreren van leerling- en groepsgegevens. De ib’er zorgt 
ervoor dat de informatie toegankelijk is voor de teamleden en dat zij 
hier integer mee omgaan.

De ib’er organiseert schoolbrede informatiebijeenkomsten over 
relevante inhoudelijke of didactische kennis en inzichten. Hij zet zich 
binnen de school in voor een klimaat dat onderlinge samenwerking 
bevordert, waarin persoonlijke ontwikkeling van teamleden wordt 
gestimuleerd en waarin rekening wordt gehouden met diversiteit. De 
ib’er kent verschillende begeleidings- en communicatiestijlen en zet 
deze effectief in. Hij begeleidt nieuwe ib’ers bij het ontwikkelen van de 
juiste kennis en vaardigheden. 

De ib’er onderzoekt en analyseert de relatie tussen het onderwijs- en 
zorgaanbod en de leeropbrengsten binnen de school en neemt in de 
analyse verschillende lokale en landelijke / maatschappelijke trends en 
de invloed van de leerlingpopulatie mee. De ib’er zet onder toezicht 
van de directeur kwaliteitsverbetertrajecten op school- en schoolover-
stijgend niveau op en bewaakt de uitkomsten hiervan.

De ib’er toetst de opgestelde protocollen over de verwerking en vast-
legging van leerling- en groepsgegevens, mede op basis van landelijke 
ontwikkelingen of ervaringen uit samenwerkingsverbanden en net-
werken waarin de ib’er participeert. Hij implementeert binnen school 
de juiste administratieve systemen, informeert teamleden hierover en 
begeleidt hen bij het gebruik ervan.

Profi elschets
Amsterdamse interne begeleider

oMSCHRIJVING
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2  In het vervolg kortweg geformuleerd als diversiteit of diverse achtergronden.
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STARTBEKWAAM VAKBEKWAAM EXCEllENT

organisatorisch competent De ib’er overziet het gehele lesaan-
bod binnen de school, de doorlopende leerlijnen3 en de te behalen 
doelen. De ib’er zorgt voor een duidelijke structuur en afspraken om 
binnen de school de onderwijsbehoeften van leerlingen volledig en 
tijdig in beeld te krijgen. Hiertoe bewaakt de ib’er de voortgang van 
de toetsingen en de uitvoering van de handelings- en groepsplan-
nen. Bij de leerkrachten stimuleert hij goed klassenmanagement 
en een effi ciënte inzet van de onderwijstijd. Daarnaast zorgt de ib’er 
voor een goede uitvoering en afstemming tussen projecten 
gericht op de kwaliteit van het onderwijs- en zorgaanbod binnen 
de school. 

Innovatief competent De ib’er past waar nodig veranderingen toe 
binnen de school om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 
Hiervoor houdt de ib’er zich op de hoogte van relevante ontwikke-
lingen in en buiten het onderwijs. Hij heeft hierbij oog voor de be-
hoeften van de leerlingpopulatie en sluit hier nauw op aan. De ib’er 
treedt op als adviseur/sparringspartner van de directeur en adviseert 
over het selecteren en uitvoeren van projecten. Hij heeft hierbij oog 
voor de draagkracht en het ontwikkelpad van de school.

Competent in het samenwerken met externen De ib’er kent de 
sociale kaart van Amsterdam, onderhoudt en bouwt een netwerk 
op met externe partners die ondersteunen bij de begeleiding van 
leerlingen met specifi eke onderwijsbehoeften en coördineert de 
samenwerking met deze partijen. Als zorgmakelaar zorgt hij hierbij 
voor een heldere afbakening van taken en rollen. De ib’er ziet toe 
op het onderhouden van een goede relatie met ouders /verzorgers 
en ondersteunt teamleden hierbij.

De ib’er handelt op basis van de doorlopende leerlijnen, hanteert 
een duidelijke kalender voor wat betreft de afname van toetsen en 
ziet toe op de naleving hiervan. De ib’er bespreekt met leerkrachten 
op gezette tijden de ontwikkeling en voortgang van de handelings- 
en groepsplannen en ondersteunt hen bij de vertaling hiervan naar 
de praktijk. De ib’er ondersteunt hen bij het voeren van goed klas-
senmanagement en ziet toe op een effi ciënte inzet van de onderwijs-
tijd. Hij zorgt voor coördinatie van projecten gericht op de kwaliteit 
van het onderwijs- en zorgaanbod binnen de school.

De ib’er houdt zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het 
onderwijs en informeert teamleden daarover. De ib’er doet op ver-
zoek van de directeur voorstellen om de kwaliteit van het onderwijs 
en de zorg op school te verbeteren. De ib’er is sparrings-partner van 
de directeur en denkt  mee over het aanbrengen van veranderingen 
binnen de school en gewenste streefdoelen per leerjaar.

De ib’er heeft zicht op en contact met partners in de directe omge-
ving van de school die betrokken zijn bij de begeleiding van leerlin-
gen en communiceert hierover binnen de school. De ib’er vertegen-
woordigt de school in samenwerkingsverbanden die gericht zijn op 
leerlingzorg. De ib’er beschrijft en ziet toe dat leerkrachten investe-
ren in de relatie met ouders/verzorgers.

De ib’er zorgt ervoor dat de leerlijnen binnen de school bekend zijn 
en hij ondersteunt leerkrachten om de leerlijnen te vertalen naar het 
lesstofaanbod. De ib’er ziet er op toe dat de toetskalender aansluit 
bij de leerlijnen en zorgt voor kennisdeling over groeps- en hande-
lingsplannen en het voeren van goed klassenmanagement. De ib’er 
ziet schoolbreed toe op het effi ciënt inzetten van de onderwijstijd en 
doet voorstellen voor het verbeteren hiervan. De ib’er ondersteunt 
teamleden bij de uitvoering van projecten gericht op de kwaliteit van 
het onderwijs- en zorgaanbod binnen de school.

De ib’er vertaalt relevante ontwikkelingen in en buiten het onderwijs 
naar de school en stimuleert teamleden om zich hierin te ontwik-
kelen. De ib’er woont bijenkomsten en conferenties bij om op de 
hoogte te blijven van ontwikkelingen. Hij geeft de directeur gevraagd 
en ongevraagd adviezen om de kwaliteit van het onderwijs en de 
zorg te verhogen en levert input voor visie ontwikkeling.

De ib’er maakt samenwerkingsafspraken met externe partijen die 
betrokken zijn bij de begeleiding van leerlingen met specifi eke on-
derwijsbehoeften. De ib’er stelt afspraken en procedures op over het 
contact met ouders/verzorgers van leerlingen en bewaakt deze.

De ib’er draagt binnen de school bij aan het opstellen van procedu-
res en afspraken om tijdig onderwijsbehoeften te onderkennen. Hij 
zoekt hiervoor binnen en buiten de school samenwerking met rele-
vante partijen. De ib’er initieert bijeenkomsten met teamleden om de 
voortgang, ten aanzien van de doorlopende leerlijnen en doelen, te 
bespreken en stimuleert uitwisseling van ervaring en vaardigheden. De 
ib’er initieert en coördineert bovenschoolse projecten gericht op de 
kwaliteit van het onderwijs- en zorgaanbod binnen de school.

De ib’er draagt bij aan bovenschoolse projectgroepen en denktanks 
over ontwikkelingen in het onderwijs. De ib’er signaleert lacunes in 
het onderwijs- en zorgaanbod binnen de school, ontwikkelt in samen-
spraak met de directeur, beleid ten aanzien van verbetering hiervan en 
ondersteunt teamleden bij de uitvoering hiervan.

De ib’er maakt deel uit van een netwerk van ib’ers en andere partijen 
buiten de school ter bevordering van onderlinge afstemming op het 
gebied van specifi ek onderwijsaanbod. De ib’er vraagt en geeft hierin 
gericht advies.

Profi elschets
Amsterdamse interne begeleider

oMSCHRIJVING

3  Wanneer we spreken over doorlopende leerlijnen geldt dat deze wat betreft taal en rekenen zijn gekoppeld aan de referentieniveaus. 
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STARTBEKWAAM VAKBEKWAAM EXCEllENT

Competent in refl ectie en ontwikkeling De ib’er laat een professi-
onele beroepshouding zien en bevordert dat ook bij teamleden. De 
ib’er staat open voor feedback, evalueert het eigen functioneren en 
het handelen van anderen. De ib’er stelt zich op de hoogte van re-
levante onderwijsontwikkelingen en past het eigen handelen indien 
gewenst aan.

De ib’er refl ecteert op het eigen handelen, geeft feedback aan 
teamleden en werkt aan zijn eigen ontwikkeling. Hij neemt actief 
deel aan intervisie-bijeenkomsten, werkt zichtbaar aan de persoon-
lijke ontwikkeling en breidt zijn kennis en vaardigheden uit.

De ib’er vraagt om refl ectie op zijn eigen handelen en stimuleert bij 
teamleden persoonlijke ontwikkeling door intervisie-bijeenkomsten 
en andere overleggen te initiëren waarbij persoonlijke ontwikkeling 
centraal staat. 

De ib’er houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen binnen het on-
derwijs en vertaalt dit naar het eigen handelen en dat van teamleden. 
Hij refl ecteert op het onderwijskundig beleid in relatie tot het functio-
neren van het team en formuleert adviezen. De ib’er initieert of neemt 
deel aan schooloverstijgende intervisie-bijeenkomsten en neemt het 
geleerde mee terug de school in.

Profi elschets
Amsterdamse interne begeleider

lBIB CoMPETENTIE MET oMSCHRIJVING
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STARTBEKWAAM VAKBEKWAAM EXCEllENT

Competentie
Andragogisch competent

Resultaat
Het team wordt door de ib’er op effectieve wijze begeleid bij het 
afstemmen van hun pedagogisch en didactisch handelen op de 
behoeften en mogelijkheden van de leerlingen en bij het omgaan 
met diversiteit. Hierbij houdt de intern begeleider rekening met de 
verschillende achtergronden van de teamleden zelf en hun rollen 
en verantwoordelijkheden. De ib’er brengt open communicatie, 
samenwerking en teamontwikkeling tot stand en vervult richting de 
directeur de rol van adviseur. 

Competentie
Methodologisch competent

Resultaat
Binnen de school worden de juiste methoden en technieken voor 
onderzoek naar leerprestaties en ontwikkeling van leerlingen in-
gezet en deze sluiten aan bij de achtergronden van de leerlingen. 
De gegevens worden op leerling-, groeps- en schoolniveau op 
adequate wijze verzameld en geanalyseerd en leerkrachten worden 
door de ib’er ondersteund om dit te vertalen naar concrete acties. 
Het onderwijs- en zorgaanbod en het leerkrachtgedrag binnen de 
school sluit hierdoor nauw aan op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen.

■   Biedt teamleden ondersteuning bij het omgaan met diversiteit in de groep
■   Voert regelmatig overleg met leerkrachten om de dagelijkse 

praktijk te bespreken; ondersteunt hen bij het signaleren van 
afwijkingen in het gedrag of de ontwikkeling van leerlingen

■   Geeft teamleden feedback en begeleidt hen in de ontwikkeling 
van hun pedagogische en didactische vaardigheden

■   Sluit in de begeleiding van leerkrachten aan op hun individuele 
ontwikkelbehoeften

■   Benadert teamleden met respect voor hun achtergrond en 
heeft oog voor hun individuele behoeften

■   Stimuleert uitwisseling van informatie door het initiëren 
van samenwerking tussen teamleden

■   Informeert de directeur regelmatig over de ontwikkeling van 
de leerkrachtvaardigheden binnen de school en de benodigde be-
geleiding en ondersteuning van leerkrachten

■   Verzamelt op basis van gesprekken met leerkrachten en de groepsadmi-
nistraties gegevens over de leerprestaties en ontwikkeling van leerlingen

■   Analyseert de gegevens over de leerprestaties en ontwikkeling 
van leerlingen en bespreekt de conclusies met leerkrachten

■   Houdt bij de inzet van onderzoeksmethoden en –technieken en 
bij het analyseren van de uitkomsten rekening met de invloed van 
de diverse achtergronden van leerlingen 

■   Ondersteunt leerkrachten om de uitkomsten van analyses om te 
zetten in concrete plannen en acties

■   Onderkent vroegtijdig afwijkingen in ontwikkeling en gedrag 
van leerlingen

■   Vraagt tijdig (externe) ondersteuning aan bij meervoudige 
problematiek bij leerlingen

■   Onderzoekt regelmatig de voortgang van ingezette acties, 
groeps- en handelingsplannen, spreekt leerkrachten hierop aan 
en informeert de directeur 

■   Wisselt in het contact met teamleden af in gedrag- en 
communicatiestijl om het gewenste gespreksdoel te bereiken

■   Initieert groepsgewijze begeleiding van leerkrachten en 
organiseert bijeenkomsten over mogelijkheden om aan te sluiten op 
de behoeften en mogelijkheden van leerlingen

■   Geeft duidelijk richting aan de teams binnen school op het gebied 
van specifi ek onderwijsaanbod; benoemt lacunes in het onderwijs-
aanbod en stimuleert verbetering hiervan

■   Stemt de ontwikkeling en begeleiding van leerkrachten af op 
ontwikkelingen in het team en de school

■   Initieert samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de 
verschillende teams

■   Adviseert de directeur gevraagd en ongevraagd over 
de behoeften en mogelijkheden voor verbetering van de 
leerkrachtvaardigheden binnen de school

■   Verzamelt gegevens over de leerprestaties op groeps- en schoolniveau
■   Analyseert gegevens over de leerprestaties op groeps- en 

schoolniveau en brengt deze in relatie tot eerdere resultaten 
en de gestelde doelen

■   Evalueert de kwaliteit en uitvoering van groeps- en handelingsplannen
■   Doet op basis van onderzoek aanbevelingen om het onderwijs- en 

zorgaanbod en het leerkrachtgedrag goed aan te laten sluiten op 
de leerlingpopulatie

■   Ondersteunt leerkrachten om de uitkomsten van groeps- en school-
analyses te vertalen naar het handelen binnen de eigen groep

■   Onderzoekt regelmatig de voortgang van groepsoverstijgende en 
schoolbrede acties, spreekt leerkrachten hierop aan en informeert 
de directeur

■   Verzamelt en analyseert landelijke ontwikkelingen en trends en 
vertaalt deze informatie naar activiteiten binnen de school en in de 
begeleiding van leerkrachten

■   Organiseert schoolbrede bijeenkomsten voor uitwisseling van ken-
nis en ervaringen tussen teamleden over passend onderwijsaanbod

■   Begeleidt en stimuleert binnen de eigen school en andere 
scholen startende ib’ers in hun persoonlijke ontwikkeling

■   Zet teamleden aan tot het onderzoeken van onderwijskundige 
ontwikkelingen die het onderwijsaanbod van de school kunnen 
verbeteren

■   Ontwikkelt met de directeur beleid binnen de school ter 
verbetering van de leerkrachtvaardigheden

■   Bespreekt met teamleden manieren om verschillende 
communicatiestijlen toe te passen in contact met leerlingen 
en ouders om eigen doelen te bereiken

■   Onderzoekt de invloed van lokale en landelijke ontwikkelingen op 
de onderwijsopbrengsten van de school en doet aanbevelingen ten 
aanzien van het onderwijsaanbod

■   Initieert en ziet toe op de uitvoering van kwaliteitverbetertrajecten 
op school- en schooloverstijgend niveau

■   Begeleidt en stimuleert binnen de eigen school en andere scholen 
startende ib’ers bij het ontwikkelen van methodologische vaardig-
heden

■   Organiseert schoolbrede bijeenkomsten voor uitwisseling van ken-
nis en ervaringen tussen teamleden over methoden en technieken 
voor onderzoek naar leerprestaties en ontwikkeling van leerlingen 
en bespreekt de uitkomsten van groeps- en schoolanalyses

Beroepsstandaard
Amsterdamse interne begeleider
AMSTERDAMSE LEERKRACHT

CoMPETENTIE EN RESUlTAAT
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STARTBEKWAAM VAKBEKWAAM EXCEllENT

Competentie
Beheersmatig competent

Resultaat
Gegevens over leeropbrengsten op leerling-, groeps- en 
schoolniveau worden binnen de school adequaat vastgelegd en zijn 
toegankelijk voor de teamleden. Zowel de papieren als de digitale 
administratiesystemen zijn op orde en de school beschikt over 
effectieve protocollen voor een juist gebruik ervan. 

Competentie
organisatorisch competent

Resultaat
Binnen de school is het lesaanbod afgestemd op de doorlopende 
leerlijnen en de te behalen doelen. Er wordt gewerkt met een toets-
kalender die aansluit bij de doorlopende leerlijnen en de specifi eke 
onderwijsbehoeften van leerlingen worden tijdig en volledig in 
beeld gebracht. Leerkrachten werken met groeps- en handelings-
plannen, er is sprake van goed klassenmanagement en een 
effi ciënte inzet van de onderwijstijd. Projecten gericht op de 
kwaliteit van het onderwijs- en zorgaanbod worden gecoördineerd, 
uitgevoerd en sluiten aan bij de behoeften van de leerlingen.

■   Informeert teamleden over de correcte vastlegging van leerlingge-
gevens en ziet toe op de naleving hiervan

■   Ondersteunt leerkrachten bij het vastleggen van de leerlinggege-
vens

■   Handelt volgens afspraken over het vastleggen en gebruiken van 
leerlinggegevens

■   Hanteert een eenduidige wijze van administreren

■   Kent de doorlopende leerlijnen en de te behalen doelen van de 
school en stemt zijn handelen hier op af

■   Hanteert een duidelijke toetskalender, bespreekt deze met leer-
krachten en ziet toe op de naleving hiervan

■   Stelt procedures op voor leerkrachten hoe om te gaan met vroegtij-
dig gesignaleerde afwijkingen in de ontwikkeling en/of gedrag van 
leerlingen

■   Begeleidt leerkrachten bij het opstellen van groeps- en handelings-
plannen en de toepassing hiervan in de praktijk

■   Bespreekt op gezette tijden met leerkrachten de voortgang van de 
groeps- en handelingsplannen en ondersteunt hen waar nodig bij 
verbetering of aanscherping hiervan

■   Adviseert leerkrachten in het gebruik van ondersteunend materiaal 
en aanpakken

■   Begeleidt leerkrachten bij het voeren van effi ciënt 
klassenmanagement en effectief gebruik van de onderwijstijd

■   Coördineert projecten gericht op de kwaliteit van het onderwijs- en 
zorgaanbod binnen de school en monitort de voortgang hiervan

■   Stelt in overleg met de directeur protocollen en procedures op 
voor het vastleggen van leerlinggegevens en bespreekt deze met 
leerkrachten

■   Bepaalt in overleg met de directeur welke teamleden inzicht krijgen 
in welke leerlinggegevens

■   Geeft de juiste mensen mogelijkheid om leerlinggegevens in te 
kunnen zien en informeert hen waar zij deze gegevens kunnen 
vinden

■   Spreekt teamleden aan wanneer zij onzorgvuldig of onjuist 
omgegaan met leerlinggegevens

■   Geeft workshops over het vastleggen van leerlinggegevens

■   Beschrijft schoolbreed voor alle vakken de opbouw en uitvoering 
van de doorlopende leerlijnen; legt overdrachtsmomenten en 
–manieren vast en toetst de naleving hiervan

■   Ontwikkelt een toetskalender die aansluit bij de leerlijnen en ziet 
toe op de naleving ervan

■   Organiseert bijeenkomsten om kennis en ervaringen met groeps- 
en handelingsplannen, het effectief gebruik van onderwijstijd en 
effi ciënt klassenmanagement te delen

■   Initieert projecten ter verbetering van de kwaliteit van het onder-
wijs- en zorgaanbod en begeleidt teamleden bij de uitvoering ervan

■   Ontwikkelt voor vaker voorkomende problematiek bij leerlingen 
vaste procedures en handelingswijzen

■   Verzamelt en analyseert landelijke en Amsterdamse ontwikkelingen 
of ervaringen met betrekking tot de verwerkingen en vastlegging 
van leerling- en groepsgegevens en vertaalt deze informatie naar 
de school

■   Toetst de protocollen en procedures van de school voor het vast-
leggen van leerlinggegevens en zorgt waar nodig voor aanscher-
ping hiervan

■   Richt ordenings- en administratiesystemen in ter ondersteuning van 
goed gegevensbeheer binnen de school, informeert teamleden 
hierover en ziet toe op een juist gebruik hiervan

■   Stelt in samenspraak met de directeur procedures op voor de 
ontwikkeling en monitoring van handelings- en groepsplannen en 
doorlopende leerlijnen en ziet toe op de naleving ervan

■   Verzamelt en analyseert (landelijke) ontwikkelingen of ervaringen 
met de doorlopende leerlijnen en vertaalt deze informatie naar de 
school

■   Bespreekt met teamleden de voortgang ten aanzien van de 
doorlopende leerlijnen en de doelen en stimuleert hen om mee 
te denken over verbeteringen

■   Initieert en coördineert bovenschoolse projecten gericht op de 
kwaliteit van het onderwijs- en zorgaanbod binnen de school

■   Werkt bovenschools aan activiteiten ter verbetering van 
klassenmanagement en een effectieve invulling van de onderwijstijd

Beroepsstandaard
Amsterdamse interne begeleider
AMSTERDAMSE LEERKRACHT

CoMPETENTIE EN RESUlTAAT
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STARTBEKWAAM VAKBEKWAAM EXCEllENT

Competentie
Innovatief competent

Resultaat
Relevante ontwikkelingen in en buiten het onderwijs worden ver-
taald naar de school en dragen bij aan de kwaliteit van het onder-
wijs- en zorgaanbod. De ib’er ziet toe dat hierbij wordt aangesloten 
op de draagkracht en het ontwikkelpad van de school en de behoef-
ten van de leerlingen en begeleidt het team bij de invoering van 
vernieuwingen.

Competentie
Competent in het samenwerken met externen

Resultaat
Er is sprake van een optimale afstemming en samenwerking tussen 
de school en externen die bij de ontwikkeling en opvoeding van 
leerlingen betrokken zijn, zoals zorgpartners en ouders/verzorgers.

■   Informeert teamleden en directeur over relevante ontwikkelingen in 
het onderwijs

■   Treedt in dialoog met de teamleden en directeur over mogelijkhe-
den om nieuwe ontwikkelingen te integreren in het onderwijs- en 
zorgaanbod van de school en draagt ideeën aan

■   Heeft een inhoudelijk inbreng in projectgroepen over verbetering 
van het onderwijs- en zorgaanbod van de school

■   Begeleidt teamleden bij de implementatie van vernieuwingen in het 
onderwijs- en zorgaanbod van de school

■   Overlegt regelmatig met ouders/verzorgers en zorgpartners over 
de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen en informeert team-
leden hierover

■   Vertegenwoordigt de school in overleggen of samenwerkings-
verbanden om de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen te 
bespreken en informeert teamleden hierover

■   Maakt gebruik van externe contacten om het onderwijs- en zorg 
aanbod binnen de eigen school te verbeteren; gebruikt deze con-
tacten als sparringpartners

■   Stimuleert leerkrachten de dialoog aan te gaan met ouders/verzor-
gers over de ontwikkeling van leerlingen en ziet hierop toe

■   Gaat actief op zoek naar informatie over ontwikkelingen in en 
buiten het onderwijs en fi ltert  hieruit de voor de school belangrijke 
aspecten

■   Neemt deel aan relevante bijeenkomsten en conferenties over 
ontwikkelingen in het onderwijs

■   Stimuleert teamleden mee te denken over ontwikkelingen in het 
onderwijs en hoe de school daar in het onderwijs- en zorgaanbod 
op kan anticiperen

■   Levert binnen de strategische kaders van de school input voor visie 
en plannen met betrekking tot het onderwijs- en zorgaanbod van 
de school

■   Stelt samenwerkingsafspraken op met zorgpartners die betrokken 
zijn bij de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen

■   Stimuleert teamleden om te overleggen met externe partijen die 
betrokken zijn bij de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen

■   Bespreekt met teamleden het belang van een goede afstemming 
tussen in- en externe begeleiders van leerlingen

■   Ontwikkelt schoolbrede afspraken en procedures voor de omgang 
met ouders/verzorgers en bewaakt de uitvoering hiervan

■   Neemt actief deel aan overleggen buiten de school over 
vernieuwingen in het onderwijs; gebruikt opgedane kennis en 
ervaring binnen de eigen school en informeert de teamleden 
en directeur hierover

■   Doet onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs- en zorgaanbod 
van de school en doet op basis hiervan voorstellen ter verbetering; 
is sparringpartner voor de directeur

■   Informeert externe partijen over gesignaleerde trends in 
onderwijs- en zorgbehoeften van leerlingen 

■   Initieert regelmatig bovenschoolse overleggen en afstemming tus-
sen begeleiders binnen en buiten de school

■   Wisselt kennis en informatie uit met andere ib’ers en zoekt waar 
nodig afstemming
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STARTBEKWAAM VAKBEKWAAM EXCEllENT

Competentie
Competent in zelfrefl ectie en ontwikkeling 

Resultaat
De ib’er toont een professionele beroepshouding en werkt zichtbaar 
aan persoonlijke ontwikkeling. Teamleden worden door de ib’er aan-
gesproken op hun functioneren en er is sprake van een omgeving 
waarin de ib’er en teamleden refl ecteren op het eigen handelen en 
dat van anderen.

■   Evalueert het eigen handelen en onderneemt waar nodig actie
■   Neemt actief deel aan intervisie-bijeenkomsten om het eigen pro-

fessioneel handelen te verbeteren
■   Zoekt actief naar mogelijkheden om lacunes in kennis en/of vaardig-

heden op te vullen en werkt zichtbaar aan de eigen ontwikkeling
■   Stimuleert teamleden tot het vragen van feedback en suggesties 

voor verbetering
■   Legt klassenbezoeken af en geeft de leerkracht na afl oop feedback

■   Vraagt uit zichzelf feedback op het eigen gedrag
■   Initieert en begeleidt intervisie-bijeenkomsten met teamleden ter 

bevordering van de professionele ontwikkeling
■   Werkt met een duidelijk plan en tijdlijn aan het verbeteren van het 

eigen functioneren in relatie tot de doelen van de school
■   Stimuleert onderlinge klassenbezoeken van teamleden en bege-

leidt teamleden in het geven van feedback aan elkaar 
■   Ontwikkelt nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag die vanwege 

actuele ontwikkelingen relevant zijn voor het werk op school

■   Benoemt sterke en zwakke punten in de kennis, vaardigheden en 
gedrag van teamleden in de school en ontwikkelt met de directeur 
een opleidingsplan

■   Adviseert de directeur over de aansluiting tussen het 
onderwijskundig beleid en het personeelsbeleid

■   Stelt in overleg met de directeur procedures op voor onderlinge 
visitaties bij teamleden en stimuleert teamleden tot het geven van 
feedback aan elkaar

■   Initieert of neemt deel aan externe intervisie-bijeenkomsten met 
andere ib’ers, binnen en buiten de eigen school
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