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Module bereidt ib’er voor 
op pittige taak
Met de komst van passend onderwijs is de rol van de ib’er veranderd. Steeds vaker 

vormt deze de schakel tussen de zorg binnen en buiten de school. Hoe bouw je 

met je partners een samenwerking op waar leerlingen van profiteren? In Den Bosch 

volgen ib’ers samen een opleidingsmodule om zich hierin te bekwamen. 

Tekst: Marijke Nijboer

Van ib’er naar coördinator passend onderwijs



19lbbo beter begeleiden Januari 2018

I
n het ene samenwerkingsverband (swv) verloopt de samen-
werking tussen onderwijs en zorg al soepel, het andere lijkt 
nog zoekende. Op de praktijkdag van de opleidingsmodule 
‘Coördinator passend onderwijs’ klinken heel verschillende 
verhalen. Een gastspreker van swv De Meierij is optimis-

tisch: ‘We leren elkaar nu beter kennen. Samen aan tafel, met 
de ouders erbij, bespreken we wat het kind nodig heeft. Hier 
aan tafel gebeurt het.’ Een ander geluid komt van sommige 
cursisten. ‘Wij probeerden om in onze wijk alle partijen bij el-
kaar te brengen, maar alleen de scholen kwamen. De zorg zei: 
hier hebben wij geen uren voor.’ Een ander vertelt dat zij soms 
zes weken moet wachten op een gesprek over een arrange-
ment, en dan nog eens een half jaar op het arrangement. 

Schakel
De uitdaging voor onderwijs en jeugdhulp is om elkaar beter 
te leren begrijpen. De ib’er is daarbij een belangrijke bruggen-
bouwer. Hij is allereerst coördinator passend onderwijs binnen 
de school, maar wordt in de toekomst de schakel tussen de 
interne en externe zorg. ‘Als onderwijs en jeugdhulpverlening 
meer gaan samenwerken, moet er iemand zijn in de school 
die daar kennis van heeft en er regie op voert’, zegt Caroline 
Kooistra, docent bij Inschool Academie. ‘Cursisten zijn op zoek 
naar hoe je dat kunt organiseren.’
Bij het ene swv moet je arrangementen aanvragen; bij het 
andere swv gaat het geld naar de scholen, die zelf arrange-
menten inkopen en mensen kunnen inhuren om deze uit te 
voeren. Elke situatie biedt weer andere plus- en minpunten. 
Tijdens de training bespreken ib’ers deze en komen zij tot stra-
tegieën voor hun eigen situatie. ‘Voor deze nieuwe taak heb 
je andere kennis, andere vaardigheden en een andere attitude 
nodig’, zegt Kooistra. ‘Als je wilt dat je team gebruik gaat ma-
ken van kansen en mogelijkheden, moet je dat zelf ook doen. 
Je hebt als coördinator passend onderwijs een voorbeeldrol.’ 

Steun
Natuurlijk staan de ib’ers en zorgcoördinatoren niet alleen 
voor deze taak. Zij hebben de steun van hun directeuren en 
bestuurders nodig. Sandy van Meeteren, directeur van Basis-
school De Vlindertuin in Den Bosch, volgt de module samen 
met haar ib’er. ‘Mijn rol is om haar zo te faciliteren dat zij kan 
werken aan het verweven van de zorgstructuur in de school.’

Rosemij Snuverink, ib’er en wijk-ib’er, 
Kindcentrum Caleidoscoop, Den Bosch

Waarom deze training?
‘Hiermee kunnen we ons verdiepen in onze veran-
derende rol. Dat is nodig, want de samenwerking 
van onderwijs en zorg kan nog beter worden 
geregeld.’
Wat vind je van je nieuwe rol? 
‘Die vind ik uitdagend en verantwoordelijk. Het is 
heel mooi dat je met elkaar werkt aan “één kind, 
één plan”. ’
Wat zie je als de grootste uitdaging? 
‘Het sociaal wijkteam (swt) is bij ons de regisseur 
voor de zorg thuis, de ib’er heeft regie over de zorg 
op school. Om die twee werelden aan elkaar te 
koppelen, is er vanuit het swt voor elke wijk een 
eigen schoolcontactpersoon en op elke school een 
ib’er die in het wijkteam zit: de wijk-ib’er. Ik denk 
dat de wijk-ib’er ook een waardevolle toevoeging 
kan zijn om de verbinding tussen onderwijs en 
zorg te verstevigen.’  

Over de opleiding 

De training ‘Coördinator passend onderwijs’ van 
Inschool Academie is ontwikkeld in samenwerking 
met de LBBO, de PO-Raad en het NCOJ en bestaat uit 
zeven dagen, verdeeld over het jaar. Na een introductie 
over actuele ontwikkelingen rond passend onderwijs, 
de transitie van de jeugdzorg, de rol van het samen-
werkingsverband en de ib’er als coördinator, ligt de 
focus op:
•	 De	onderwijsbehoefte	van	leerlingen	en	 

ondersteuningsroute op school. 
•	 De	rol	van	de	leraar	en	hulpvragen	op	 

groepsniveau.
•	 Het	netwerk	rond	de	school,	inschakelen	van	ex-

terne	expertise,	privacy.
•	 Een	praktijkdag:	bezoek	aan	goede	voorbeelden,	

intervisie.

•	 Persoonlijk	leiderschap;	hoe	vul	je	deze	rol	goed	in?	
Omgaan met weerstand en veranderingen.

•	 Een	uitvoeringsplan	dat	de	cursisten	maken	als	 
eindopdracht. Ze beschrijven hoe ze passend onder-
wijs willen ontwikkelen en presenteren dit plan in  
het bijzijn van directies en vertegenwoordigers van 
het samenwerkingsverband. 

De leden van de LBBO kunnen zich met een korting 
van vijf procent inschrijven voor de opleiding  
coördinator passend onderwijs. 

Deze korting geldt alleen voor individuele aanmeldin-
gen,	niet	voor	incompany	trajecten.	Bij	je	aanmelding	
in het formulier vermelden: lid LBBO met je lidmaat-
schapsnummer.

En wie verzorgt de traditionele taken van de ib’er, wanneer 
deze druk is met coördineren? Dat gebeurt deels door de taal-, 
reken- en gedragsspecialisten in de school. De ib’er houdt zelf 
ook een deel van deze taken. 
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In de materialenbank op www.lbbo.nl vind je onder 
meer de volgende artikelen over passend onderwijs:
– Ib’ers over hun werk binnen passend onderwijs 

(juni 2017)
– Onderwijsinspecteur Floor Wijnands: ‘Swv moet 

zorgen dat schoolbesturen hun zorgplicht kunnen 
nakomen’ (mei 2017)

Tip

Marijke Nijboer is freelance journalist en schreef dit artikel speciaal voor 'Beter 
Begeleiden Magazine' in opdracht van de PO-Raad.
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Patricia van Sambeek, leraar, rekencoör-
dinator, ib’er Het Rondeel, Den Bosch

Waarom deze training?
‘Ik ben net gestart als ib’er, maar ben ook leraar  
en rekencoördinator. Met deze opleiding hoop ik  
al deze vaardigheden en nieuwe theorie te  
combineren.’
Wat vind je van je nieuwe rol? 
‘Het is leuk om met verschillende partijen om de 
tafel te zitten om samen het beste uit een kind te 
halen. Als ib’er ben je daarbij vaak de spin in het 
web. Wij hebben op school veel expertise in huis 
op het gebied van taal, rekenen en gedrag. Wij 
doen het echt samen.’
Wat zie je als de grootste uitdaging? 
‘Het sociaal wijkteam (swt) is de toegangspoort tot 
zorg. De doorverwijzing van het swt naar gespe-
cialiseerde zorg loopt soms nog moeizaam, mede 
door de wachtlijsten. Het contact met het swt gaat 
gelukkig wel beter.’ 

Sandy van Meeteren, directeur basis-
school De Vlindertuin, Den Bosch

Waarom deze training?
‘Toen de training begon, was ik naast mijn directie-
taken ook gedetacheerd als wijk-ib’er. Nu ga ik als 
directeur samen met mijn ib’er, die de training ook 
volgt, het verandertraject in.’
Wat vind je van de nieuwe rol van ib’ers? 
‘Die is nog dynamischer geworden. Het werk wordt 
meer preventief en het overleg met de zorg is een 
belangrijk aspect. Het is een mooie, verantwoorde-
lijke functie.’ 
Wat zie je als de grootste uitdaging? 
‘Het sociaal wijkteam (swt) heeft de regie, maar je 
wordt als school niet direct ontzorgd. De mensen 
in het swt zijn regisseurs die ook weer moeten 
doorverwijzen. We moeten het zo regelen dat 
school, ouders en jeugdhulp samen vroegtijdig aan 
tafel komen om te bespreken wat er nodig is om 
verbeteringen tot stand te brengen.’ 

Als de school zorgen heeft over een kind, nodigt de ib’er een 
aantal partners en de ouders uit voor overleg. Samen maken 
zij een plan. Iedereen neemt een stukje van de behandeling 
voor z’n rekening. De coördinator begeleidt de leraar bij de 
uitvoering van het schoolse deel.
Het is vaak puzzelen om iedereen aan tafel te krijgen. De 
coördinator passend onderwijs moet oplossingsgericht 
denken, weten hoe je situaties positief kunt beïnvloeden en 
kunnen omgaan met weerstand. Een pittige taak. Maar als de 
partners elkaar eenmaal gevonden hebben, kunnen zij samen 
toewerken naar een goede ondersteuning in de school en een 
dekkend netwerk binnen het samenwerkingsverband. 
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