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Module Coördinator
passend onderwijs op school
voor ambitieuze onderwijsmensen in primair
en voortgezet onderwijs!

In dit programma leer je om de rol van coördinator passend
onderwijs op school goed te vervullen, door oplossings
gericht ondersteuning te organiseren voor leerlingen
en leraren. De module is vanuit de onderwijs- en jeugd
praktijk ontwikkeld, voor professionals die kansen zien en
willen benutten.

WAT?
We bieden een praktijkgerichte opleidingsmodule van
zeven dagen verspreid over het jaar waarin theorie en
praktijk elkaar versterken. Jouw persoonlijke werksituatie
en ambities zijn daarbij uitgangspunt. We gaan werken aan
wat jij nodig hebt om coördinator passend onderwijs te zijn
op jouw school.

WAAROM?
Opleiding
Intern begeleider

Passend onderwijs biedt nieuwe kansen voor leerlingen,
leraren, begeleiders en opvoeders. Er is in tijden
geen vernieuwing geweest die zoveel ruimte biedt aan
professionals om te doen wat nodig is. Zo min mogelijk
geleid door procedures en voorwaarden, zo veel mogelijk
gestuurd door het oordeel van mensen met verstand van
zaken en oog voor wat leerlingen nodig hebben.
Denk jij in kansen en mogelijkheden en wil je die kansen
benutten om het goede te doen voor leerlingen?
Wil je meer betekenen in de begeleiding van je collega’s?
Neem jij het initiatief als er een combinatie van onderwijs
en jeugdhulp nodig is? Dan hebben wij dé module
voor jou!

Schoolleidersopleiding

www.inschoolacademie.nl

Module
Coördinator
passend
onderwijs
op school
Opleiding
Excellente
leerkracht

INHOUD

VOOR WIE?

In het programma wordt aandacht besteed aan onder
andere:
• de laatste ontwikkelingen op het gebied van passend
onderwijs en jeugdhulp;
• taken en verantwoordelijkheden van de coördinator
passend onderwijs op school;
• samenwerking met speciaal onderwijs,
samenwerkingsverband en jeugdhulp;
• het vaststellen van onderwijsbehoeften van leerlingen
en ondersteuningsbehoeften van leraren en ouders;
• veelbelovende praktijkvoorbeelden (bij het organiseren
van ondersteuning op school);
• het ontwikkelen van een uitvoeringsplan: van visie en
spoorzoeken naar stappen vooruit en
• het opzetten van een professionaliseringsplan voor
passend onderwijs op school.

In het bijzonder voor intern begeleiders en zorgcoördina
toren in primair- en voortgezet onderwijs, maar ook voor
leidinggevenden en andere onderwijsprofessionals die
zich willen bekwamen in het organiseren van leren en
onderwijzen op school.

Naast kennis rusten we je toe met vaardigheden om binnen
en buiten de school samen te werken en om maatwerk
voor leerlingen te organiseren dat aansluit bij de afge
sproken basisondersteuning van het samenwerkings
verband en het schoolondersteuningsprofiel van jouw
school. We zoeken niet naar het ei van Columbus, maar
we zoeken naar wat jou helpt. Visionair en vooral ook
praktisch.

• Kennisoverdracht via kennisateliers waarin visies,
wetgeving, instrumenten en methodische aanpakken
centraal staan.
• Netwerkleren via reflectie-opdrachten, intervisie en
uitwisseling met ouders en collega’s van binnen en
buiten de school.
• Er wordt geleerd van good practices in binnen- en
buitenland, via gastcolleges.
• Het ontwerpen van instrumenten en werkwijzen om
handen en voeten te geven aan passend onderwijs in
jouw school.
• Relevante samenwerkings-, plannings- en onderzoeks
vaardigheden om de ondersteuning van leren en
onderwijzen te coördineren, worden steeds gebruikt.

Als je deze module volgt, kun je in aanmerking komen voor
vrijstellingen voor opleidingen van de Inschool Academie.
De module kan ook als zelfstandig programma worden
gevolgd. Bij voldoende aanwezigheid en het uitvoeren
van een praktijkopdracht ontvangen de deelnemers een
certificaat. De module wordt gevalideerd door register
leraar.nl zodat deze mee kan tellen in jouw persoonlijke
professionaliseringsuren.

De module kan ook incompany worden aangeboden voor
schoolbesturen, samenwerkingsverbanden of gemeenten.
Het programma wordt dan op maat gesneden en er
wordt aangesloten bij ontwikkeldoelstellingen van de
opdrachtgever.

HOE?
In de module worden verschillende werkvormen toegepast.

www.inschoolacademie.nl

WAT LEVERT DE MODULE JE OP?
Als je de module hebt gevolgd dan:

KENNIS EN INZICHT
• b
 egrijp je beter hoe jeugdhulp en de gemeente werken en wat je hiervan mag verwachten;
• h
 eb je kennis van de wetgeving en de mogelijkheden van passend onderwijs en jeugdhulp, je weet waar je wat kunt
halen en hoe dit gefinancierd wordt;
• k
 en je beproefde methoden met gebruikswaarde voor de praktijk;
• w
 eet je hoe je bureaucratie kan beperken;
• w
 eet je op welke manier je onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen, leraren en ouders in kaart brengt;
• w
 eet je wat het beleid van je samenwerkingsverband is en hoe je dit kunt afstemmen op je school.

VAARDIGHEDEN
•
•
•
•
•
•
•

k
 un je samen met jeugdhulp onderwijs zorg arrangementen voor jouw school organiseren;
k
 un je effectief samenwerken en netwerken;
k
 un je een scholingsplan passend onderwijs voor jouw school maken;
w
 eet je wat je moet doen om leraren te ondersteunen;
b
 en je in staat om een collegiaal netwerk voor jouw school te bouwen en te onderhouden;
h
 eb je je persoonlijke leerpunten omgezet in acties;
k
 un je een context ontwerpen die successen genereert.

ATTITUDE
• h
 eb je zelfvertrouwen en durf om ruimte te nemen;
• b
 en je je bewust van je rol bij de organisatie en uitvoering van passend onderwijs op school en
• l evert je dit enthousiasme en inspiratie op voor passend onderwijs in jouw school.

UITVOERING IN SAMENWERKING
De Inschool Academie en het Nederlands Centrum voor
Onderwijs en Jeugdzorg hebben deze module ontwikkeld.
Daarmee staat de module garant voor kwaliteit en
deskundigheid op het gebied van onderwijs, jeugdhulp
en opleidingen. Er wordt gewerkt met ervaren opleiders
en begeleiders van beide organisaties en aansprekende
gastdocenten.Een groep van toonaangevende intern
begeleiders uit verschillende delen van het land is
betrokken om de module continue te voorzien van input
uit de actuele beroepspraktijk.

Doelgroep

Intern begeleiders, zorgcoördinatoren, bouwcoördinatoren, leerkrachten, schooldirecteuren

Data

7 lesdagen

Tijd

10.00-17.00 uur

Locatie

Inschool Academie. Open inschrijving locatie Amsterdam.
Bij incompany inschrijving locatie in overleg

Kosten

€ 3.600,- open inschrijving / bij incompany prijsopgave na afspraak.

Informatie

Marijke Bos: m.bos@inschoolacademie.nl of tel. 033-4622717

aanmelding

m.bos@inschoolacademie.nl / www.inschoolacademie.nl

startdatum

4 november 2015 en 20 januari 2016
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Postadres:
Postbus 9917
1006 AP Amsterdam
Bezoekadres:
Utrechtseweg 29-G
3811 NA Amersfoort
Postjesweg 175
1062 JN Amsterdam
T: 033 - 46 22 717
E: opleidingen@inschoolacademie.nl
www. inschoolacademie.nl

Kortrijk 76
1066 TC Amsterdam
06 2111 5278
info@ncoj.nl
www.ncoj.nl

