
3
De bekwaamheidseisen voor

de intern begeleider

In dit hoofdstuk worden de bekwaamheidseisen beschreven die no-
dig zijn om het werk van de ib’er goed uit te voeren. Onder be-
kwaamheid wordt verstaan: talent (intelligentie, persoonlijke eigen—
schappen, kernkwaliteiten, motivatie), kennis en ervaring, en vaar-
digheden. De bekwaamheidseisen zijn gebaseerd op de competen-
ties zoals in hoofdstuk 2 beschreven en vormen de grondslag van het
kwaliteitsregister voor ib’ers dat door de LBBO is ontwikkeld.
Met behulp van de bekwaamheidseisen en de daarbij behorende
concrete handelingen kunnen ib’ers inzicht krijgen in hun eigen ni-
veau van functioneren.

3.1 Competenties. bekwaamheidseisen en handelingen
Net als de werkzaamheden van de ib’er (paragraaf 22) worden de
bekwaamheidseisen beschreven per competentie. In de paragrafen
hierna wordt per competentie eerst beschreven wat de verantwoor-
delĳkheid van de ib’er is. Het gaat dan om de zichtbare aspecten
van de bekwaamheid: wat de ib’er tot stand moet brengen en wat ze
daarvoor doet.
Dit wordt vervolgens gekoppeld aan de bekwaamheidseis. De be—
kwaamheidseisen beginnen steeds met de uitspraak dat de ib’er haar
verantwoordelĳkheid onderschrijft en geacht wordt over voldoende
kennis en vaardigheden te beschikken om deze te kunnen waarma—
ken. Vervolgens wordt in algemene termen aangeduid wat het pro—
fessioneel handelingsrepertoire van de ib’er moet zijn en over welk
type kennis zij moet beschikken.
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Daarna volgen de concrete handelingen. Toegelicht wordt uit welke
professionele handelingen de bekwaamheid van de ib’er blijkt. Deze
geven ook houvast bij het interpreteren van de bekwaamheidseis:
het zijn voorbeelden van wat de ib’er met haar kennis en vaardighe-
den moet kunnen. Voor alle duidelijkheid: het gaat dus niet omeen
uitputtende lijst. Er kunnen nog handelingen aan toegevoegd wor-
den, zodat de bekwaamheidseisen meer toegespitst kunnen worden
op de eigen werksituatie.

3.2 De andragogische competentie
Het is de verantwoordelijkheid van de ib’er om samen met de direc-
tie ervoor te zorgen dat het team en de teamleden zich professioneel
ontwikkelen. Daartoe geeft ze leiding aan het team op het gebied
van opbrengst- en handelingsgericht werken en de leerlingonder-
steuning. Op onderwijskundig gebied begeleidt ze de professionals
in de school. Om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken
moet de ib’er andragogisch competent zijn.

Een ib’er die andragogisch competent is, begeleidt en leidt op een goe-
de manier. Zij houdt rekening met verschillen tussen de teamleden
en met hun rollen en verantwoordelijkheden binnen het team. Ze
schept een open, coöperatieve sfeer en brengt een vruchtbare com-
municatie tot stand. Zij weet in de omgang met collegas’ zodanig
met machts- en gezagsverhoudingen, afstandelijkheid en nabijheid
en vriendelijkheid en weerstand om te gaan, dat er een goede basis
voor onderlinge verstandhouding en communicatie is.

Bekwaamheidseis
De ib’er onderschrijft haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de
professionele ontwikkeling van het team en de teamleden.
Zij is zich bewust van haar eigen houding en gedrag en van de in-
vloed daarvan op het team en de teamleden. Ze heeft voldoende ken—
nis en vaardigheid op het gebied van communicatie, relatie, begelei-
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ding en leidinggeven om de competentiegroei van teamleden en de
ontwikkeling van het team tot stand te brengen.

De ib’er voldoet aan deze bekwaamheidseis indien zij op de vol-
gende wijze handelt:
. Ze begeleidt en leidt teamleden en het team incidenteel en struc-

tureel bĳ het opbrengst- en handelingsgen'cht werken en de leer-
lingondersteuning en op ondem‘jskundig gebied.
Ze maakt hen mede-eigenaar van en medeverantwoordelijk voor
het ontm‘kkelingsproces.
Ze schept een goed klimaat voor samenwerking met en tussen
teamleden.
Ze leidt vergaderingen, geeft presentaties, doet verslag van de
stand van zaken met betrekking tot leerlingenzorg, voert voort-
gangsoverleg en begeleidingsgesprekken.

De ib’er voldoet aan deze bekwaamheidseis indien zij beschikt over
de volgende kennis en vaardigheden:

Ze is goed op de hoogte van geschikte communicatie- en om-
gangsvormen en van de vakinhouden voor professionals in het
primair onderwijs, speciaal (basis)onderm’js, voor— en vroeg-
schoolse voorzieningen, voortgezet (speciaal) onderwijs, middel—
baar en hoger beroepsonderim'js.
Ze is op de hoogte van communicatietheoriee”n‚ groepsdynamica
en veranderingsprocessen en ze kent vooral de implicaties daar-
van voor haar eigen doen en laten.
Ze heeft pedagogische en didactische kennis van het onderwijs
en weet hiervan gebruik te maken bij de begeleiding van team en
teamleden.
Ze kent de andragogische en professionele kennis en vaardighe-
den van het team en de teamleden en weet hierop in te spelen.
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3.3 De methodologische competentie
Het is de vcrantwoordelijkheid van de ib’er de kwaliteit van het op-
brengst- c—n handelingsgen‘cht werken, de leerlingondersteuning en
het onderwijs op niveau te houden, te ontwikkelen en innovaties
in te voeren. Daartoe stelt ze zich op de hoogte hiervan, door mid-
del van eigen onderzoek en door het beoordelen van onderzoek van
anderen. Het is de verantwoordelijkheid van de ib’er te handelen op
basis van juiste bevindingen. Om die verantwoordelijkheid waar te
kunnen maken moet de ib’er methodologisch competent zijn.

Een ib’er die methodologisch competent is:
° stelt onderzoek op en neemt dit af;
° interpreteert de uitkomsten;
° vormt conclusies om tot adviezen;
° beoordeelt onderzoek van anderen.

Bekwaamheidseis
De ib’er onderschrijft haar methodologische verantwoordelijkheid.
Ze heeft voldoende onderzoekskennis en beschikt over voldoende
onderzoekstechnieken. Hierdoor is ze in staat om in onderzoeksrap-
porten relevante informatie over processen en producten te selecte-
ren. Zij werkt volgens de methodologische principes en zorgt voor
een heldere verslaglegging. Haar onderzoek en de analyse ervan zijn
gericht op de leerling, de leraar, de groep, het onderwijs, de school
en buitenschoolse factoren die het onderwijs beinvloeden.

De ib’er voldoet aan deze bekwaamheidseis indien ze op de volgende
wijze handelt:
° Ze stelt het rendement van het gegeven onderwijs, kwaliteit en

kwantiteit, hiaten en fouten, trends en ontwikkelingen, mogelijk-
heden en beperkingen vast.

° Ze stelt eigen onderzoek op en voert het uit en ze kan weten-
schappelijk onderzoek van externen beoordelen.
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- Ze doet een beroep op externe ondersteuners om de extra onder-
wijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling en de daarbij
behorende ondersteuningsbehoeften van de leraar nader in kaart
te brengen en om handelingsadviezen te geven, indien de school
handelingsverlegen is.

De ib’er voldoet aan deze bekwaamheidseis indien zij beschikt over
de volgende kennis en vaardigheden:

Ze heeft kennis van de methodologische principes voor onder-
zoek.
Ze is goed op de hoogte van diverse technieken voor onderzoek.
Ze heeft kennis van observatievormen, didactisch onderzoek,
toetsing, analyse en evaluatie.
Ze kent de onderzoeksfasen: verzamelen, signaleren, diagnose
stellen, adviseren en overdracht van de bevindingen.
Ze kent de grenzen van haar verantwoordelijkheid en de wegen
naar professionele onderzoekers.

3.4 De beheersmatige competentie
Het is de verantwoordelijkheid van de ib’er te allen tijde zicht te
hebben op middelen en data die onder haar verantwoordelijkheid
vallen en anderen daar zicht op te verlenen. Daartoe hanteert zĳ
overzichtelijke administratie- en ordeningssysternen die ten dienste
staan van al haar taken. Het is de verantwoordelĳkheid van de ib’er
deze systemen op te zetten, in te richten, te beheren en te delen.
Om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de ib’er
beheersmatig competent zijn.

Een ib’er die beheersmatig competent is:
&

‘

beperkt zich hierin tot haar eigen werkveld (en bijvoorbeeld niet
dat van de directie);
beoordeelt de effectiviteit en efficiëntie van digitale en papieren
systemen;
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° zet effectieve admints'tratie- en ordeningssystemen op en houdt
deze bij.

Bekwaamheidseis
De ib’er onderschrijft haar beheersmatige verantwoordelijkheid. Ze
heeft voldoende kennis van ordeningswijzen voor middelen en data
orn persoonsonafliankelijke, toegankelijke beheerssystemen te ma-
ken. Ze beschikt over voldoende vaardigheden om deze ordenings-
wijzen te automatiseren. Ze kan ordening aanbrengen in een veel-
heid en diversiteit aan middelen en data. Dit kan ze handhaven en
verbeteren. Zo verleent ze efficient toegang tot relevante informatie
ten behoeve van haar eigen functioneren en dat van teamleden.

De ib’er voldoet aan deze bekwaamheidseis indien ze op de volgende
Wijze handelt:
° Ze selecteert, sorteert logisch en deelt data en middelen in.
° Ze organiseert een overzichtelijke opslag en voert een heldere ad-

ministratie.
° Ze houdt opslag en systemen up to date.
° Ze geeft vorm aan papieren en digitale systemen.

De ib’er voldoet aan deze bekwaamheidseis indien ze beschikt over
de volgende kennis en vaardigheden:
° Ze heeft kennis van de Wijze waarop logische, overzichtelijke sy-

stemen in elkaar steken
° Ze heeft kennis van effectieve administratieve verwerkingsmoge-

lijkheden.
° Ze heeft kennis, of ontwikkelt kennis, van het digitale leerling—

volgsysteem.
° Ze is op de hoogte van Europese wetgeving op het gebied van

privacy, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) en handelt daarnaar bij het verzamelen , bewaren en delen
van informatie.
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3.5 De organisatorische competentie
Het is de verantwoordelijkheid van de ib‘er ervoor te zorgen dat de
cyclus van opbrengst- en handelingsgericht werken in de school
optimaal functioneert en dat het team zich professionaliseert in het
uitvoeren van passend onderwijs. Daartoe stemt zij intem en extern
mensen en middelen op elkaar af. Het is de verantwoordelijkheid
van de ib’er om deze optimale afstemming te realiseren door te co-
ordineren, regelen, plannen en teamleden met elkaar te verbinden.
Om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de ib’er
organisatorisch competent zijn.

Een ib’er die organisatorisch competent is, beschikt over management-
kwaliteiten die bijdragen aan een gecoördineerde afstemming en sa-
menwerking in het team. Ze zorgt ervoor dat de teamleden onder
optimaal afgestemde omstandigheden hun onderwijs- en ondersteu-
ningstaken kunnen uitvoeren ‚ waarbij zij hun competenties kunnen
inzetten en in staat gesteld worden deze verder te ontwikkelen.

Bekwaamheidseis
De ib’er onderschrijft haar organisatorische veran‘twoordelijkheid.
Ze heeft voldoende logistieke kennis en vaardigheden om een opti-
male afstemming tussen mensen en middelen in het onderwijs- en
ondersteuningssysteem tot stand te brengen. Ze is in staat de team-
leden zo goed mogelijk te laten samenwerken in het organiseren van
hun onderwijs- en ondersteuningstaken.

De ib’er voldoet aan deze bekwaamheidseis indien ze op de volgende
wijze handelt:
' Ze zorgt voor de logistieke afstemming tussen mensen en mid-

delen.
° Ze overlegt en stemt efficiënt en effectief af en ze weet prioriteiten

aan te geven.
° Ze zorgt ervoor dat de teamleden op de hoogte zijn van afspra-

5]



ken, regels, procedures en protocollen binnen het onderwijs- en
ondersteuningssysteem.

° Ze helpt problemen in de organisatie op te lossen.
° Ze organiseert en stimuleert het samenwerken binnen het team

en het leren van elkaar.

De ib’er voldoet aan deze bekwaamheidseis indien ze beschikt over
de volgende kennis en vaardigheden:
° Ze heeft kennis van de school- en omgevingskenmerken.
° Ze weet hoe de schoolorganisatie en het onderwĳs- en ondersteu-

ningssysteem functioneren.
° Ze heeft kennis van de sterke en zwakke kanten van de schoolor-

ganisatie.
° Ze kent de mogelijkheden om effectief en efficiënt op te treden.

3.6 De innovatieve competentie
De ib’er heeft de verantwoordelĳkheid voor de ontwikkeling van de
kwaliteit van het opbrengst- en handelingsgericht werken, de leer-
lingondersteuning en het professionaliseren van het team in het uit-
voeren van passend onderwĳs. Ze geeft leiding aan veranderingspro-
cessen ten aanzien van het opbrengst- en handelingsgericht werken
en de leerlingondersteuning en de professionalisering van het team
en overlegt daarbĳ met de directie.
Het is de verantwoordelĳkheid van de ib’er de directie te adviseren
over onderwĳskundige vernieuwingen en ze ontwikkelt met de di-
rectie en het team beleid hiervoor. Ze begeleidt het team bĳ deze ver—
nieuwingen. Om die verantwoordelĳkheid waar te kunnen maken
moet ze innovatief competent zĳn.

Een ib’er die innovatief competent is, heeft visie en geeft blĳk van een
helicopterview, neemt ontwikkelpunten waar, denkt beleidsmatig en
onderhoudt een dialoog met de directie en het team.
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Bekwaamheidseis
De ib’er onderschrijft haar innovatieve verantwoordelijkheid. Ze
heeft voldoende kennis van organisatiemogelĳkheden, ondenvijs-
1'nhouden en processen en beschikt over voldoende vaardigheden
om veranden‘ngsprocessen te begeleiden en aan te sturen. Zo levert
ze een belangn‘jke bijdrage aan de kwaliteitsborging en -verbeten'ng
van het onderwijs.

De ib’er voldoet aan deze bekwaamheidseis indien ze op de volgende
wijze handelt:
° Ze orienteert zich breed op de politieke, regionale, lokale en

schoolspecifieke onderwijskundige situatie.
° Ze ontwikkelt Visie en beleid op basis van deze oriëntatie en doet

beleidsvoorstellen.
° Ze overlegt met directie en team en samen stellen zij het innova-

tiebeleid vast.
° Ze voert dit innovatiebeleid onder gedelegeerde verantwoorde-

lĳkheid uit.

De ib’er voldoet aan deze bekwaamheidseis indien ze beschikt over
de volgende kennis en vaardigheden:
° Ze is op de hoogte van de onderwijswet en -regelgeving‚ trends

en ontwikkelingen en de stand van zaken rond de politieke, regi-
onale, lokale en schoolspecifieke onderwijskundige situatie.

° Ze heeft kennis van modellen voor kwaliteitszorg en methodie-
ken voor onderm‘jsverbetering en schoolontwikkeling.

° Ze heeft kennis van onderm'jskundige innovatieterreinen, zoals
onderwijsinhouden, het opbrengst— en handelingsgericht wer-
ken, de leerlingondersteuning en leraar— en directiecornpetenties.

° Ze heeft kennis van organisatiekundige terreinen, zoals beleid en
organisatie, teaml‘unctioneren en communicatielijnen.
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3.7 De competentie in het samenwerken met externen
Het is de verantwoordelijkheid van de ib’er om te zorgen voor on-
dersteuning voor leerlingen met extra onderwijs-, ondersteunings-
en/of opvoedingsbehoeften op school, in samenwerking met ouders
en/of externe ondersteuners. Daartoe zoekt ze optimale afstemming
tussen school, ouders en externe ondersteuners vanuit het samen-
werkingsverband en hulpverleners die vanuit instellingen en instan-
ties betrokken (kunnen) zijn bij de leerling en het gezin. Tevens zal
ze moeten afstemmen met de gemeenten die verantwoordelĳk zijn
voor de jeugdzorg. Om die verantwoordelijkheid waar te kunnen
maken moet ze competent zijn in de samenwerking met externen.

Een ib’er die competent is in de samenwerking met externen zorgt voor
een gecoördineerde afstemming en samenwerking tussen schoolver-
tegenwoordigers en externe betrokken ketenpartners. De ib’er zorgt
ervoor dat vanuit een gemeenschappelijk belang leerlingen en team-
leden optimaal ondersteund worden en dat het organisatieprofiel
van de school helder gecommuniceerd wordt.

Bekwaamheidseis
De ib’er onderschrijft haar verantwoordelijkheid in het samenwer-
ken met externen. Ze heeft voldoende kennis en vaardigheden om
goede samenwerking en afstemming te garanderen met personen,
instellingen en instanties buiten de school die belang hebben bij het
onderwijs en de zorg.

De ib’er voldoet aan deze bekwaamheidseis indien ze op de volgende
wijze handelt:
° Ze neemt constructief deel aan overlegvormen met externen.
° Ze draagt het profiel van de school uit en houdt rekening met

mogelijkheden en beperkingen van de eigen organisatie.
° Ze participeert in netwerken rond zorg en onderwijs.
° Ze zorgt voor de onderlinge afstemming van extra onderwijs- en
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ondersteuningsbehoeften van leerlingen en teamleden met de ex-
terne mogelijkheden.

De ib’er voldoet aan deze bekwaamheidseis indien ze beschikt over
de volgende kennis en vaardigheden:
° Ze kent de externe instanties en weet wat hun mogelijkheden en

beperkingen zij n.
° Ze kent de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de

schoolpopulatie en de teamleden.
° Ze is op de hoogte van het landelijke en regionale onderwijsbe-

leid, de trends en ontwikkelingen.
° Ze kent de omgeving van de school (de populatie, wijkaangele-

genheden, eventuele problemen enzovoort).

3.8 De competentie in zelfreflectie en ontwikkeling
Het is de verantwoordelijkheid van de ib’er om zich voortdurend te
ontwikkelen en te professionaliseren. Hiertoe beziet ze haar eigen
functioneren in relatie tot de professionele standaard en onderneemt
passende actie indien nodig. Om die verantwoordelijkheid waar te
kunnen maken moet ze competent zijn in zelfreflectie en ontwikke-
ling.

Een ib’er die competent is in reflectie en ontwikkeling evalueert haar
functioneren, meet zichzelf aan de beroepsstandaard en de ethische
code voor ib’ers, volgt de ontwikkelingen in onderwijs en zorg en
schoolt zich naar de standaard en genoemde ontwikkelingen.

Bekwaamheidseis
De ib’er onderschrijft haar verantwoordelijkheid in zelfreflectie en
ontwikkeling. Ze heeft voldoende kennis van haar eigen bekwaam-
heid in relatie tot de landelijke beroepsstandaard en de ontwikke-
lingen in het onderwijs. Ze heeft voldoende vaardigheid om zich
te professionaliseren volgens deze beroepsstandaard en volgens de
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eisen die door de ontwikkelingen in het onderwijs aan haar gesteld
worden.

De ib’er voldoet aan deze bekwaamheidseis indien ze op de volgende
wijze handelt:

Ze evalueert haar eigen functioneren en volgt de ontwikkelingen
in het onderwijs.
Ze ontwikkelt zich planmatig en schoolt zich indien nodig.
Ze toetst ontwikkelingen in het onderwijs op relevantie voor haar
school en past haar handelingsrepertoire hierop aan.

De ib’er voldoet aan deze bekwaamheidseis indien ze beschikt over
de volgende kennis en vaardigheden:

Ze kent haar eigen competenties en de landelijke beroepsstan-
daard.
Ze kent de informatiebronnen die haar op de hoogte houden van
de ontwikkelingen in het onderwijs en scholingsmogelijkheden.
Ze beschikt over voldoende psychologische kennis en professio-
nele distantie om haar eigen gedrag te analyseren.
Ze is op de hoogte van de competenties van leraren, het manage-
ment en de actuele ontwikkelingen in het onderwijs.
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