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In dit tweede boek met Instrumenten voor interne begeleiders hebben de auteurs er voor gekozen om
instrumenten te ontwikkelen die gebaseerd zijn op onderzoek, literatuur en theoretische inzichten. Daarnaast hebben ze bestaande instrumenten samengevoegd, bewerkt en geschikt gemaakt voor de professionele praktijk van de interne begeleider. De instrumenten zijn onderverdeeld in 7 categorieën:














Passend onderwijs en inclusie
o vb1: checklist voorwaarden inclusief onderwijs
o vb2: formulier kennismaking geïndiceerde kinderen
Communicatie
o vb1: ondersteuning van nieuwe leerkrachten
o vb2: aandachtspunten communiceren met kinderen
Zorg en het onderwijs binnen de school
o vb1: zelfanalyse: hoe adaptief is de leerkracht
o vb2: beslisschema handelingsgericht werken
Competenties en bekwaamheden
o vb1: competentieprofiel interne begeleider
o vb2: persoonlijk ontwikkelingsplan voor interne begeleiders
Coachen en begeleiden
o vb1: reflectiemodel van Korthagen
o vb2: de zes huizen: begeleiden van veranderingen
Gedragsproblemen
o vb1: het ecologisch perspectief: richtlijnen omgaan met lastig gedrag van kinderen
o vb2: protocol en aandachtspunten time-out
Speciale onderwijszorg (specifiek voor de Nederlandse situatie)

De auteurs dragen er zorg voor dat elk thema, elk instrument grondig wordt toegelicht. Hierbij slagen ze er
in de theoretische achtergronden op een eenvoudige en zeer bevattelijke manier uit te leggen. Aangezien
de Nederlandse functie van interne begeleider uitgebreider is dan deze van de Vlaamse zorgcoördinator
zijn sommige instrumenten uit het boek beter te gebruiken binnen de mentorenwerking.
Net zoals in het eerste deel zijn alle instrumenten in het boek afgedrukt en voorzien van de nodige uitleg.
De meeste instrumenten worden ook digitaal aangeleverd op de bij het boek geleverde Cd-rom. Hierdoor
zijn ze op een eenvoudige manier aan te passen aan de eigen schoolsituatie.
Een onmisbare aanvulling op het eerste deel.
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