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De beroepsstandaard voor de intern begeleider. Werkzaamheden, 

bekwaamheidseisen en ethische code. Uitgeverij PICA en LBBO. Huizen 

2018(91. 68 p. Prijs: t:14,95. ISBN 978 94 9252 552 9 

In het voorwoord wordt een toelichting gegeven op de update van versie 7 

[april 2018]. De commissie professionalisering van de LBBO heeft hier hard 

aan gewerkt. Ook TIB heeft dit jaar een onderzoek uitgevoerd. Het is goed te 

constateren dat de IB'er zo voor het voetlicht staat en dat er in verschillende

gremia intens over taak, functie en toekomst wordt gesproken.

In vier hoofdstukken wordt successievelijk stilgestaan bij de IB'er in historisch 

perspectief van de doelgroep; taken en werkzaamheden; bekwaamheidseisen 

en de ethische code. In hoofdstuk 2 werd ik getroffen door de enorme 

uitgebreidheid c.q. differentiatie van de taken en werkzaamheden van de 

IB'er. Dit kan volgens mij zeker compacter. Een tweede opmerking heeft 

betrekking op de discussie omtrent een wezenlijke doorbreking van het 

leerstofjaarklassensysteem, die voor de visieontwikkeling op passend onderwijs relevant is. Tenslotte is het 

essentieel dat de IB'er zorgt voor een gezonde invulling van haar taakstelling en dat ze de eigen grenzen weet te 

bewaken, verticaal en horizontaal. Nuttig om kennis van te nemen 1 

Loes van Wessum & Ingrid Verheggen: Leiding geven aan een lerende school. Welke vragen heb jij vandaag 

gesteld? Uitgeverij Gompel&Svacina. Oud-Turnhout. 2018. 152 p. Prijs: t:21,50. ISBN 978 94 6371 012 1 

De centrale idee van het boek 

is: 'Hoe kun je als schoolleider 

leidinggeven aan het ontwikkelen 

van de schoolcultuur, die gericht 

is op samenwerken, onderzoeken 

en leren·. In de beroepsstandaard 

voor de IB'er treffen we rollen 

aan als ·verbinder·, ·coach' en 

ï nnovator'. Het is daarom relevant 

om als Is· er goed zicht te hebben 

op elkaars expertise en hoe deze 

met elkaar vorm te geven. 

In het eerste deel bespreken de 

auteurs hun analysekader en 

gebruiken dat om een casus te 

bespreken. In het tweede deel 

behandelen ze het algemene 

theoretische kader van succesvolle 

interventies van schoolleiders 

om leren en samenwerken in de 

schoolorganisatie te bevorderen. 

Dit wordt verbonden met de casus 

uit het eerste deel. De didactische 

opdrachten kun je alleen maken, 

maar zeker ook met leerkrachten 

of collega-schoolleiders [en met 

de 18' er!). 

Er ligt voor de I B' er en haar 

schoolleider een kans om 

samen actie te ondernemen. Sta 

open voor de spiegel die wordt 

aangereikt. 
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