
Kwaliteitsimpuls Interne Begeleiding © 2021 

Spring, scholen in de praktijk – Vondellaan 144 – 3521 GH Utrecht – www.burospring.nl  

Kwaliteitsimpuls Interne Begeleiding  

Als IB-er ben je een duizendpoot in school. Collega’s weten je te vinden met allerhande vragen en 

opdrachten. De administratielast is groot en de werkdruk in school stijgt. Je ziet en wilt van alles, 

maar komt er niet aan toe. Wat kan deze kwaliteitsimpuls je bieden?  

Deze intensieve training zet je als IB-er op een 

creatieve manier in beweging en versterkt daarmee 

jouw  rol van coach en ondersteuner van het 

teamleren. Je hebt tijd en ruimte om samen met 

collega-IB-ers te werken aan je vak, persoonlijke 

ontwikkeling en schoolontwikkeling. 

Praktijkopdrachten zorgen voor de verbinding met 

de werkvloer.  

 

Wat levert het je op?  

 Een dosis zelfinzicht en ruimte voor plezier en ontwikkeling 

 Een omslag in denken en visie op ontwikkeling van kinderen en volwassenen: van 

probleemgericht naar krachtgericht 

 Een betekenisvolle bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van de ondersteuning van 

leerlingen en leerkrachten i.r.t. de visie en missie van de school 

 Kennis van recente wetenschappelijke inzichten t.a.v. het leren en ontwikkelen van volwassenen. 

 Je begeleidt en coacht collega’s op een krachtgerichte en waarderende manier  

 Je werkt op een effectieve manier samen  met de schoolleider aan een mini-praktijkproject 

 Reflectie op je eigen vaardigheden onder ander door  video- intervisie en coachgesprekken. 

 

Inhoud 
De kwaliteitsimpuls bestaat uit drie pijlers die zich richten op persoonlijke ontwikkeling, inhoud en 

begeleidingsvaardigheden.  

 Persoonlijke ontwikkeling:  je formuleert persoonlijke doelen en werkt gedurende de training aan 

een porfolio en een mini-praktijkproject. Je hebt een intake en twee coachgesprekken. Je rondt 

af met een presentatie en de bespreking van je portfolio. 

 Inhoud: je formuleert een heldere visie op begeleiding en ondersteuning i.r.t. de visie en missie 

van de school. Je staat stil bij maatschappelijke veranderingen en  bezint je op je rol als IB-er. 

 Begeleidersvaardigheden: m.b.v. ‘krachtgericht coachen’ en ‘waarderend veranderen’ leer je om 

veranderingsprocessen in school te begeleiden en collega’s te coachen. 

 

 Literatuur 
Verplicht: 

 De toekomst van de IB-er, Luc Greven, ISBN 9789463170918 (kosten ± € 30,-) 

 Handelingsgericht werken, Noëlle Pameyer, ISBN 9789492398130 (kosten ± € 32,50) 

 De beroepsstandaard voor de IB-er , LBBO, ISBN 9789491806513 (kosten± € 15,-) 

 Krachtgericht coachen, F. Korthagen,  ISBN 9789024428922 (kosten € 32,50) 
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Facultatief: 

 HGW in passend onderwijs, Peter de Vries e.a. ISBN 9789491269134 (kosten ± € 30,-) 

 Waarderend veranderen, S. Tjepkema,  ISBN 9789462201019 (kosten ± € 25,-) 

 

Door wie?  
In nauwe samenwerking met de opdrachtgever wordt de  Kwaliteitsimpuls IB verzorgd door trainers 

van Spring, scholen in de praktijk:  Marlies van der Burg, Yvonne Heus, Magda van der Wulp en Alyce 

Zandbergen. Alle trainers hebben ruime ervaring in het geven van trainingen, in het begeleiden van 

processen en in het coachen van mensen in het onderwijs.  Zie voor uitgebreide CV’s 

www.burospring.nl. 

 

Activiteitenoverzicht 
Hieronder staat een overzicht van activiteiten als voorbeeld. Data worden in overleg met de 

opdrachtgever bepaald.  

 

Voorbeeld van activiteiten:  

 Individuele intake met alle deelnemers 

 Drie studiedagen: gericht op inhoudelijke kennis en vaardigheden 

 Twee coachgesprekken met alle deelnemers 

 Training (3 dagen waaronder een 2-daagse): gericht op proces- en coachvaardigheden  

 Drie supervisiebijeenkomsten: gericht op bespreken van eigen beeldmateriaal 

 Inspiratiewandeling van een dagdeel: uitwisseling van mini-praktijkproject en portfolio 

 Portfoliopresentatie en feestelijke afsluiting. 

 

De tijdsinvestering in dit voorbeeld is: 56 contacturen en 240 uur literatuurstudie en 

praktijkopdrachten.  

 

Voorwaarden 
De IB-er volgt een training die circa 1,5 jaar in beslag neemt. Zij krijgt binnen de school de ruimte om 

gedurende deze periode te leren en het geleerde toe te passen. 

 

Kosten 
De prijs is € 2.540,- per persoon bij een groep van 8 tot 10 personen exclusief literatuur  en 

locatiekosten. Bij een grotere groep kan het programma en de kosten worden aangepast. De training 

wordt verzorgd door twee begeleiders van Spring. 

 

 

 


