
Samenwerking IB – TB: kansen en valkuilen ?

Trainingsbijeenkomst

Trajectbegeleiders/ Bovenschoolse Pool & Intern Begeleiders

‘t Visnet, Huizen 10 oktober 2017
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Programma

14.30 uur Inloop

14.45 Welkom en toelichting op het thema Johan Vroegindeweij

14.50 Dyslexiebeleid Angeline Gorgels

Mirella van Minderhout & Noëlle Pameijer15.15 Doorgaande lijn (1e deel)

16.00 Pauze

16.15 Doorgaande lijn (2e deel) Mirella van Minderhout & Noëlle Pameijer

17.00 Mededelingen Johan Vroegindeweij

17.15 Afsluiting Johan Vroegindeweij
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10 oktober 2017

NVO-Orthopedagoog-Generalist,  

Onderwijskundige

Cognitief gedragstherapeut VGCt  

Supervisor NVO-NIP

info@bureaumind.nl

Gedrag van de leerkrachten

=↕

Gedrag van de Internbegeleider

↕=

Gedrag van de Trajectbegeleider
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Gedrag van de leerkrachten

=↕

Gedrag van de Internbegeleider

↕=

Gedrag van de Trajectbegeleider

Terugblik vorige 2 bijeenkomsten
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Gedrag van de leerkrachten

=↕

Gedrag van de Internbegeleider

↕=

Gedrag van de Trajectbegeleider

5 minuten uitwisselen:

Wat hebben leerkracht, ouder of kind gemerkt  

aan ‘verandering’ in jouw handelen als IB-er of  

TB-er tijdens een MDO n.a.v. de vorige  

bijeenkomst over ‘probleemgedrag’ in relatie tot  

begeleidersgedrag gericht op (pedagogisch)  

handelen van de leerkracht?
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Doelen bijeenkomst

• Competentie profiel TB en IB verhelderen als richtlijn

• Kader bieden voor omgaan met probleemgedrag leerling en effect  

op leerkrachten

• Vaardigheden en kennis van IB-er en TB-er: leerkracht aanzetten tot

reflectie en tot centraal zetten van eigen handelen

• Leerlinggedrag ↔ Leerkrachtgedrag ↔ IB-gedrag ↔ TB-gedrag

• Uitbreiden begeleidersvaardigheden IB en TB

• Bewust inzetten van je begeleidersgedrag, met name in situaties

waarin probleem gedrag rol speelt

Wat is jouw doel  

eigenlijk?



Wat is jouw doel eigenlijk?

Wat mij vandaag motiveert om  

hier te zijn is….

Ik ben hier gekomen omdat…  

Wat ik wil komen brengen is….  

Wat ik wil komen halen is….
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Uitgangspunten HGW/HGD

1. Werk doelgericht

2. Kijk naar onderwijs- en  

opvoedingsbehoeften

3. Afstemming en wisselwerking

4. De leerkracht doet er toe

5. Benut het positieve

6. Werk constructief samen

7. Werk systematisch & transparant
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Werkwijze TB & IB in MDO
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Doel: stip aan de horizon, spiegel, kader  

voor reflectie en kwaliteitsverbetering:

-waar kies ik voor?

-wat doe ik al zo?

-wat wil/kan ik nog meer doen?  

Opdracht in 2- tallen IB/TB:

1. Hoe versterken we elkaar?

2. Relatie met concept werkwijze?



Doelgedrag IB/TB bij Arrangeren (HGA)

om doelen te halen? = arrangeren
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1.Geef leerkracht start van MDO- traject vraag mee voor  

observatie of OWB en afstemming in klas  

(klassenmanagement)

2.Leg relatie in de lagen van de driehoek.

3.Vraag naar handelingsbekwaamheid leerkracht en  

ouders (1-10)

4. Observeer altijd in de groep (met GO/GP in de hand)

5.Vanuit Doel, OWB naar OSB voor leerkracht.

6.Adviezen aansluiten bij GP, kolom van aanpak:  

adviezen?

7. Doelen zijn leidend in je handelen: wie heeft wat nodig
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Doelgedrag IB/TB bij Arrangeren (HGA)

onderwijs te bieden?

8.Van specifiek naar algemeen

9. Vraag door naar concreet gedrag

10. Wat merkt leerkracht ervan dat hij/zij ertoe doet

11.Van problemen, belemmeringen, stoornissen  

naar doelen en onderwijsbehoeften.

12. Wat merkt (leerling) morgen in de klas?

13. Vraag naar en door op GO en GP.

14.Vraag door: hoe tot onderwijsbehoeften  

(resultaat GO) en Kolom aanpak (resultaat van GP)  

gekomen?

15. Wat heeft leerkracht nodig om leerling passend



Wie ben ik?
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‘Schakelen’ tussen coachen  

en begeleiden
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Goed zorgdragen  

voor de leerling =  

Goed zorgdragen  

voor de leerkracht en  

ouders



• Mike Schmoker
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Kinderen  

met  

gedrags-

problemen  

zijn 2x zo  

afhankelijk  

van de  

leraar, dan  

hun

‘gemiddelde’  

leeftijd-

genootjes.

Pedagogisch handelen +
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Onderwijs & Opvoeding zijn  

communicerende vaten
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Onderwijsondersteunend gedrag van ouders  

en gedrag kind op school?

1. Opvoedgedrag van ouders
- Op tijd naar bed/op school, gezond eten, verzuim

- Beleid TV en computer, lezen, bibliotheek, musea

- Achter schoolbeleid staan, leerkracht ondersteunen,

zelfde gedragsregels op school en thuis

2. Betrokkenheid bij school
- Belangstelling tonen, leervorderingen volgen, goed gedrag op

school waarderen, inzet voor school waarderen, compliment

- Thuis extra oefenen, helpen met huiswerk en werkstuk

- Meedenken bij aanpak kind, kennis delen

2. Verwachtingen leren en gedrag: hoog maar realistisch

Als het niet lukt: wat hebben ouders dan nodig om dit te  
willen/kunnen?



‘Functioneel mee puffen’ & Erkennen

21



Ofwel de leerkracht als instrument om de  

leerling zich te laten ontwikkelen en  

problemen te verminderen.

…. Net zo zelfsprekend als dat leraren het  

vinden, dat ouders invloed hebben op het  

gedrag van hun kinderen.
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Als we willen dat de leraren, naar zichzelf  

kijken en hun handelen aanscherpen…

Dan zullen wij ons handelen als TB en IB  

aan moeten scherpen!
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De leraar als ‘mede onderzoeker’

De (hulp)vraag achter de hulpvraag  

Hulpvraag eerst middel tot reflectie.

De leraar als ‘mede onderzoeker’.
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Behoeften in HGW, HGD, HGA

Sterke en zwakke  
factoren leerling,  

OW, OPV

Doel

Onderwijs- en opv  
behoeften leerling

Aanpak  
leerkracht en  

ouders  
(DOEL)

Ondersteunings-
behoeften leraar  

en ouders

Effect?



Aandacht voor leerkracht leerling  

relatie (LLR) =

Niet alleen zorg dragen voor de  

leerling, maar ook voor de leerkracht.
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Hoe gaan we deze relatie verbeteren?

Kwaliteit relatie heeft implicaties voor leerling én leerkracht!
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Gedrag* Relatie (LK)** Relatie (LL)***

Houdt zich niet aan de
regels

Dit kind en ik lijken  
voortdurend strijd te  
leveren (conflict)

Andere kinderen krijgen  
minder op hun kop  
(conflict)

Heeft woede-uitbarstingen Dit kind wordt gauw boos  
op mij (conflict)

Ik kan erg boos zijn op mijn  
juf/meester (conflict)

Vaak ongelukkig, huilt snel Als dit kind verdrietig is zal  
het (geen) troost bij mij  
zoeken (nabijheid/veilige  
basis)

Ik denk dat mijn  
juf/meester vindt dat ik erg  
kan zeuren (nabijheid)

Rusteloos, kan niet stil  
zitten

De omgang met dit kind
vergt (niet) veel energie
van mij (conflict)

Ik denk dat de juf/meester  
moe wordt van mij in de  
klas (conflict)

28



Beeld leraar via expliciete methode in diagnostiek

- Vanuit gehechtheidskader

- Genormeerd instrument voor  

relatie met leerling (3-12 jaar)

- Screening relatieproblemen

- Individueel diagnostisch  

onderzoek (Koomen,  

Verschueren, Pianta)
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Leerling Leerkracht Relatie Vragenlijst

• Drie dimensies

– Nabijheid (genegenheid, open communicatie, vertrouwen,

veiligheid, effectiviteit); 11 items

– Conflict (boosheid, dwingend gedrag, onvoorspelbaarheid,  

gebrek aan effectiviteit); 11 items

– Afhankelijkheid (buitensporige vraag om hulp en

aandacht, sterke reactie op scheiding); 6 items

• Beeld = patroon van relatiedimensies

– NB bij LLRV: volgens opvatting LK
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Leerkracht Leerling Relatie:
Multidimensioneel “microsysteem” (Pianta et al. 2003)

A. Individuele kenmerken

B. Interactief gedrag: informatie uitwisseling (verbaal en non-verbaal)

C. Mentale representatie: Geïnternaliseerde gevoelens, gedachten en  

verwachtingen ten aanzien van de zelf en de ander en de onderlinge  

relatie
A. Stuurt interactief gedrag (cf. gehechtheidstheorie)

D. Externe invloeden

B

CC

A A

Implicaties HGD:

1) GGG uitvragen,

2) meerdere methoden,

3) advisering/interventie  

op meerdere gebieden
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Zichtbaar/Filmbaar gedrag  

Op handelen

Opvattingen  

bewustwording

Drijfveren
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Relatiegerichte reflectie
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Advisering/interventies
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1.Op handelen gericht (waarneming en  

gedrag)

2.Bewustwording  gedachtepatronen,  

gevoelens

3.Gespreksvoering met LL



Advisering/interventies

1. Op handelen gericht (waarneming en gedrag)

1. School Video Interactie Begeleiding, bijv. http://www.lbbb.eu/wat-is-lbbb/svib-school-video-interactiebegeleiding

2. Interactiewijzer (Verstegen & Lodewijks, 1993/2014) http://www.interactiewijzer.nl/

3. (Synchroon) beeldcoaching, bijv. http://www.beeldbegeleiding.info/?page_id=1072 / http://www.beeldcoaching.com/ / 

http://www.beeldcoaching.eu/

4. Samen-Spel (Vancraeyveldt et al. 2015) http://www.vakdidactiek.be/samen-spel

2. Bewustwording  gedachtepatronen, gevoelens

1. Professional in de Spiegel (Touw & Van Beukering, 2009) http://wij-leren.nl/professional-in-de-spiegel-1.php

2. Leerkracht-Leerling Interactie Coaching (LLInC) (Koomen & Spilt, 2010-2016, Pianta 1999) 

http://www.bureaumind.nl/llinc/ontstaansgeschiedenis/

3. Gespreksvoering met LL
1. Bijv. Collaborative Problem Solving (behandelen van het explosieve kind) (Greene, 2015): http://www.balansdigitaal.nl/media/9867/30-33-

Explosief-BM2-2008%20[1628].PDF

Combinaties
Bijv. multi-method coaching (Vuijk et al.

2013) www.key2teach.nl

35

http://www.lbbb.eu/wat-is-lbbb/svib-school-video-interactiebegeleiding
http://www.interactiewijzer.nl/
http://www.beeldbegeleiding.info/?page_id=1072
http://www.beeldcoaching.com/
http://www.beeldcoaching.eu/
http://www.vakdidactiek.be/samen-spel
http://wij-leren.nl/professional-in-de-spiegel-1.php
http://www.bureaumind.nl/llinc/ontstaansgeschiedenis/
http://www.balansdigitaal.nl/media/9867/30-33-Explosief-BM2-2008 [1628].PDF
http://www.key2teach.nl/


36



r
a
c
h
t
?
W

48

a
t
d
e
n
k 37



Inhoud

Procedure

Interactie

Gevoelsniveau
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Boven en onderstroom



Voelen jullie je met deze informatie en middag nu  

competenter?

Wat merken je collega’s hiervan, hoe breng je dit  

naar je organisatie?
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Gebruik Unita-mail account (nieuw Privacy protocol Unita)

Vergeet niet ouders een leeslink te geven naar het GD en let op dat deze actueel
blijft (informatieplicht ouders)

TLV-Commissie komt bijeen op woensdag in plaats van donderdag  

OPP kleuters: veeggroep in februari/maart 2018

Bijeenkomst Directeurenoverleg: 25 januari 2018

Volgende bijeenkomst IB-TB (ook voor DIR): 20 maart 2018
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Mededelingen



Afsluiting

Dank u voor uw deelname !
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