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1. Context  
De werkzaamheden worden verricht op een school voor primair onderwijs. De intern begeleider is 
onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met het leveren van een bijdrage aan de 
ontwikkeling van het (bovenschools) zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in 
de school, en de begeleiding en professionalisering van leraren. Minimale wtf voor deze functie is 
0,6000. 
 
 
2. Resultaatgebieden 
 
2.1. Bijdrage beleidsvoorbereiding bovenschoolse zorgbeleid 

 analyseert de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen en werkt op basis 
daarvan didactische en sociaal emotionele leerlijnen uit; 

 adviseert de directeur bij het ontwikkelen van onderwijs- en zorgbeleid in de school en het 
bovenschoolse zorgbeleid; 

 stelt jaarlijks het zorgplan op binnen de kaders van het meerjaren (bovenschools) beleidsplan; 

 adviseert de directeur t.a.v. de aanname van nieuwe (zorg)leerlingen; 

 vertegenwoordigt de school in intern en extern overleg over zorgbeleid; 

 levert een bijdrage aan de evaluatie van het zorgbeleid op het niveau van de school, 
bovenschools en in het samenwerkingsverband, en aan de rapportage hiervan aan de 
inspectie; 

 levert op verzoek van de directie informatie aan m.b.t. onderwijszorg ten behoeve van 
beleidsdocumenten zoals schoolplan, schoolgids, etc.  

 
 
2.2. Coördinatie en uitvoering zorgbeleid in de school 

 draagt zorg voor opzet en uitwerking van het leerlingzorgsysteem volgens de afspraken in het 
zorgplan; 

 coördineert de leerlingenzorg op schoolniveau en stelt procedures en protocollen op, maakt 
afspraken en ziet toe op de naleving ervan; 

 organiseert onderzoek en speciale hulp m.b.t. zorgleerlingen; 

 zorgt voor dossiervorming en dossierbeheer t.b.v. zorgleerlingen; 

 zit leerling-besprekingen, groepsbesprekingen en het zorgoverleg voor en bereidt deze 
bijeenkomsten voor;  

 coördineert aanmeldingen en verwijzingen van leerlingen en de plaatsing van leerlingen in de 
groepen; 

 initieert en coördineert de indicatieaanvragen voor LGF- en WSNS-leerlingen; 



 coördineert de externe begeleiding en communiceert hierover intern. Betreft m.n.: 
  - coördinatie en afstemming van overdrachtsbesprekingen met andere scholen; 
  - coördinatie en begeleiding van uitstroomprocedures naar regulier en speciaal 
    (basis)onderwijs; 

 organiseert en neemt deel aan intern en extern overleg m.b.t. zorgleerlingen; 

 coördineert activiteiten m.b.t. schoolverlaters, bewaakt de procedure van aanmelding voor 
het VO/ LWOO/ PRO; 

 coördineert de terugplaatsing van leerlingen vanuit het special (basis)onderwijs; 

 participeert in de voorbereiding van het schooltoezicht en neemt indien nodig deel aan het 
gesprek met de onderwijsinspectie; 

 draagt zorg voor de opzet, het beheer en de actualisering van de orthotheek; 

 stelt de planning voor onderzoek van leerlingen en leerlingbegeleiding op en ziet toe op de 
afstemming en naleving hiervan; 

 taken ten aanzien van onderzoek: 
- verzamelen en analyseren van toetsgegevens op groeps- en schoolniveau; 
- analyseren en zo nodig optimaliseren van de doorgaande leerlijnen. 

 
 
2.3. Begeleiden van leraren 

 draagt kennis over leerlingenzorg over aan collega’s binnen de school; 

 stelt collega’s op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
zorgverbreding, materialen, methoden, orthodidactische middelen en software (inhoudelijk); 

 ondersteunt collega’s bij het zoeken van materialen voor passende zorgarrangementen; 

 adviseert collega’s o.a. over zorgleerlingen, didactische- en pedagogische vragen, 
klassenmanagement en organiseert collegiale consultatie; 

 begeleidt en coacht collega’s bij het interpreteren van gegevens over de ontwikkeling van 
leerlingen, het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen, opstellen van 
ontwikkelingsperspectieven en het bewaken van het vervolg daarop; 

 begeleidt en coacht collega’s bij het afnemen van diagnostische toetsen en het invullen van 
observatieformulieren; 

 legt systematisch klassenbezoeken af, observeert klassensituaties, teneinde advies te geven 
aan de collega’s; 

 begeleidt de implementatie van vernieuwingstrajecten; 

 observeert klassensituaties teneinde advies te geven aan de collega’s voor aanpak van een 
zorgleerling; 

 geeft voorbeeldlessen t.b.v. inrichting en verrichting van de zorg op zorgniveau 1, 2 en 3 ter 
advisering van collega’s; 

 ondersteunt collega’s in de contacten met ouders/verzorgers van zorgleerlingen.  
 
 
2.4. Professionalisering 

 houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; 

 neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie en 
intervisie; 

 participeert in interne en externe vakinhoudelijke netwerken 

 bestudeert relevante vakliteratuur.  
 
 
3. Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden  

 Bevoegdheden: 
- innovator/ communicator t.a.v. de ontwikkelingen en profileringen van het zorgbeleid; 



- verantwoordelijk voor de zorgstructuur en passende arrangementen binnen de school  
   gericht op het ontwikkelingsperspectief van het kind (directeur is eindverantwoord 

            lijk); 
-  lid van het managementteam; 
-  analyseren van de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen en op  

            basis  
   daarvan uitwerken van didactische leerlijnen, zorgdragen voor opzet en uitwerking  

                   van  het leerlingvolgsysteem volgens afspraken in het zorgplan, observeren van  
   klassensituaties ter advisering van collega’s over aanpak van zorgleerling(en); 

 Kader: het zorgplan, de beleidslijnen van de school en van het bestuur; 

 Verantwoording: aan de directeur van de school voor wat betreft de kwaliteit van de bijdrage 
aan de ontwikkeling van het bovenschoolse zorgbeleid, van coördinatie en uitvoering van het 
zorgbeleid in de school, van begeleiding en de professionalisering van leraren.  

 
 
4. Kennis en vaardigheden  

 algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke, (ortho)didactische en 
(ortho)pedagogische kennis; 

 inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school; 

 vaardigheden in het coachen en begeleiden van collega’s; 

 vaardigheden in het analyseren van de zorgactiviteiten, toetsresultaten en 
leerlingbesprekingen en het op basis daarvan uitwerken van didactische en pedagogische 
leerlijnen; 

 vaardigheden in het opzetten van plannen en het geven van adviezen; 

 vaardigheden in het maken van eigen planningen en  prioriteren van werkzaamheden; 

 HBO+ master werk- en denkniveau door: relevante 2-jarige opleiding afgesloten met 
getuigschrift of eerder verworven competenties (bewijs afgegeven door een gecertificeerd 
instituut)  

 
 
5. Contacten  

 met leraren over de begeleiding van zorgleerlingen om af te stemmen; 

 met leraren over de ondersteuningsvraag en de begeleiding van leerlingen om afspraken te 
maken; 

 met externe organisaties over de begeleiding van zorgleerlingen om overleg te voeren en af 
te stemmen; 

 met de directie over de kaders waarbinnen de leerlingenzorg plaats moet vinden om te 
adviseren; 

 met het bovenschools IB-netwerk over inhoud , professionalisering en samenwerking van 
scholen 


