
Als begeleider helpt u voorkomen dat kinderen buiten de boot vallen 

en managet u de onderwijszorg binnen uw school. Dankbaar, 

maar verantwoordelijk werk dus, waarin het belangrijk is alle 

innovatie bij te houden. Dat stelt hoge eisen aan het verwerven 

en bijhouden van uw vakkennis. Hoe vindt u de beste opleiding 

uit het grote aanbod? Antwoord: kies een opleiding die is 

opgenomen in het Register van het Centrum voor Post-Initieel 

Onderwijs Nederland. CPION toetst, registreert en diplomeert 

het cursusaanbod voor post-initiële opleidingen. Alleen als 

deze voldoen aan de strengste kwaliteitscriteria krijgen ze 

het predikaat Registeropleiding. Zie het als een garantie voor 

de waarde van uw diploma of certifi caat. En voor de best 

mogelijke onderwijszorg aan kinderen die het nodig hebben.

Als begeleider helpt u voorkomen dat kinderen buiten de boot vallen 

en managet u de onderwijszorg binnen uw school. Dankbaar, 

innovatie bij te houden. Dat stelt hoge eisen aan het verwerven 

en bijhouden van uw vakkennis. Hoe vindt u de beste opleiding 

opgenomen in het Register van het Centrum voor Post-Initieel 

Onderwijs Nederland. CPION toetst, registreert en diplomeert 

CPION Keurmerk Registeropleidingen
Alleen voor post-initiële opleidingen die er écht toe doen.

CPION     Postbus 701     3000 AS Rotterdam     tel: +31 (0)10 201 42 99     www.cpion.nl

Omdat 
hij de best opgeleide 
begeleider verdient…

CPION feliciteert iedereen die zich via 

de opleidingen hiernaast (nog beter) 

voorbereiden op hun dankbare werk. 

Al deze Post-HBO Registeropleidingen zijn 

inhoudelijk getoetst op inhoud en niveau 

en voldoen aan de strenge kwaliteitseisen 

van de Stichting PHBO Nederland.

…verdienen alle 
deelnemers aan 

deze opleidingen 
een felicitatie:

Autisme Centraal, Autisme Centraal Traject

Bureau Meesterschap, Jonge Kind Specialist

Driestar Hogeschool, Jonge Kind Specialist

Fontys Hogeschool Kind en Educatie, 

Jonge Kind Specialist

HAN Pabo, Jonge Kind Specialist

Haagse Hogeschool, Jonge Kind Specialist 

HanzePro, Hanzehogeschool Groningen, 

Jonge Kind Specialist

Hogeschool IPABO, Jonge Kind Specialist

Hogeschool Leiden, Jonge Kind Specialist

Hogeschool Utrecht, Centrum Theo Thijssen, 

Jonge Kind Specialist

Hogeschool Viaa, Educatieve Academie, 

Jonge Kind Specialist

Hogeschool Windesheim, Jonge Kind Specialist

Iselinge Hogeschool, Jonge Kind Specialist

Katholieke PABO Zwolle, Jonge Kind Specialist

Kempel, Hogeschool de, Jonge Kind Specialist

Marnix Onderwijscentrum, Jonge Kind Specialist

Onderwijs Maak Je Samen, 

Jonge Kind Specialist

Saxion Hogescholen, Jonge Kind Specialist

Stichting Thomas More Hogeschool, 

Jonge Kind Specialist

Bureau Meesterschap, Intern Begeleider

Driestar Hogeschool, Intern Begeleider

ECNO, Intern Begeleider

Hogeschool IPABO, Intern Begeleider

Marnix Onderwijscentrum, Intern Begeleider

Inholland Academy, 

Intern Begeleider / Remedial Teacher

Inschool BV, Intern Begeleider Primair Onderwijs

Iselinge Academie, 

Opleiding tot Intern Begeleider

M&O-groep BV, 

Leergang Opbrengstgericht Intern Begeleiden

Onderwijs Maak Je Samen, Intern Begeleider

C-LION Centrum voor Leiderschap en Innovatie in 

het Onderwijs, Intern Begeleider / Zorgcoordinator

Marnix Onderwijscentrum, 

Basisopleiding Gedragsspecialist

C-LION Centrum voor Leiderschap en Innovatie in 

het Onderwijs, Gedragsexpert 

Hogeschool IPABO, Gedragspecialist 

Inholland Academy, Leergang Gedragspecialist

Marnix Onderwijscentrum, 

Top-opleiding Leer- en Gedragsspecialist

Kempel, Hogeschool de, 

Basisopleiding Gedragsspecialist

Stenden Professionals B.V., 

Basisopleiding Gedragsspecialist

Beter Begeleiden bestaat tien jaar! Omdat ik de eerste vijf jaar 
hoofdredacteur was, kreeg ik de eer om in deze jubileumuitgave 
het voorwoord te schrijven. Het is mooi om terug te blikken op 
tien jaar Beter Begeleiden en tien jaar onderwijs. In die tijd zijn 
er nogal wat veranderingen ingezet, zoals passend onderwijs, 
referentieniveaus, handelingsgericht werken en samenwerking 
zorg en onderwijs. Dit heeft het nodige van begeleiders gevraagd: 
vooral een omslag in denken en attitude, maar vaak ook een ver-
andering van rol en positie. 

Ambulant begeleiders kregen vaak letterlijk een andere baan of 
rol. Intern begeleiders verdwenen bij sommige samenwerkings-
verbanden of kregen juist een meer cruciale plek binnen de  
organisatie. Gedragsspecialisten bleken belangrijk voor het regu-
liere onderwijs om leraren te helpen moeilijk gedrag te begrijpen. 
Beeldbegeleiders werden ingezet bij de ontwikkeling en profes- 
sionalering van leraren om de basisondersteuning op orde te  
krijgen. Er ontstond meer behoefte aan specialisten, zoals voor 
het jonge en het hoogbegaafde kind. Door zich aan te sluiten bij 
de LBBO konden ook zij hun stem laten horen.

Uiteraard heb ik de eerste uitgave van Beter Begeleiden er nog 
eens bij gepakt. Het is een dunne uitgave van 24 bladzijden, die 
in het begin drie keer per jaar verscheen. Wel stonden er al vier 
degelijke hoofdartikelen in, gericht op de ib’er, ab’er en beeld-
begeleider. In de loop der jaren zijn de redactie en het magazine 
uitgebreid en geprofessionaliseerd. Het lukt de huidige redactie 
van bijna alleen maar vrijwilligers (!) om nu zes keer per jaar een 
kwalitatief hoogstaande uitgave te produceren, die aansluit op  
de actuele urgentie. Ik ben er trots op dat Beter Begeleiden – het 
‘gezicht’ en de ‘spreekbuis’ van de LBBO – zich zo goed heeft  
kunnen ontwikkelen onder leiding van (professioneel) hoofd- 
redacteur Elleke van den Burg-Poortvliet.

Wat opvalt aan het eerste nummer is de roep om meer aandacht 
voor preventie, een inzicht dat tien jaar later nog steeds wordt 
benadrukt. Zóveel is er dus kennelijk ook weer niet veranderd …

Annemiek Glasbergen
oud-hoofdredacteur, bovenschools ib’er en ib’er

Beter Begeleiden 
Jaargang 10, nummer 5

Beter Begeleiden is een uitgave van de Landelijke  
Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO).

De LBBO richt zich op intern begeleiders,
jonge-kindspecialisten, ambulant begeleiders,
gedragsspecialisten, beeldbegeleiders en specialisten 
begaafdheid.
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3721 BC Bilthoven
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Website: www.lbbo.nl
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www.medilexonderwijs.nl

Leg de basis voor het begrijpen 
en stimuleren van de executieve 
functies van je leerlingen

Executieve functies uitgelegd

www.medilexonderwijs.nl/ 
efpo-online of efvo-online

Krijg inzicht in emoties en hoe je 
emoties reguleert

Emotieregulatie uitgelegd

www.medilexonderwijs.nl/ 
regulatie-po of regulatie-vo

 nieuw

Stappenplan voor effectieve 
gespreksvoering

Oudergesprekken 

www.medilexonderwijs.nl/ 
oudergesprekpo of oudergesprekvo

E-learning
Al meer dan 50.000 collega’s bezochten onze inspirerende congressen en  
praktische cursussen. Nu maken we het je nóg gemakkelijker met e-learning: 
interactieve online modules, samengesteld door onze congresonwikkelaars en 
uitstekend beoordeelde sprekers. Nascholing waar en wanneer jij wilt:  
actueel, gebruiksvriendelijk en met certificaat. Alle modules zijn los te koop of 
in een voordelig abonnement! Bekijk medilexonderwijs.nl/abo 

M E E S T E R S  I N  S C H O L I N G

Benut het gouden moment in het 
groepsvormingsproces

Groepsdynamica in de eerste 
schoolweken

www.medilexonderwijs.nl/ 
schoolweken of schoolweken-vo

nieuw

Kies jouw aanpak van  
leerlinggesprekken bewust!

Gesprekken met leerlingen - de 
basis

www.medilexonderwijs.nl/ 
gesprekken (po) of gesprek (vo)

Leer hoe motivatie bij je  
leerlingen werkt

Motivatie - theorie in de  
lespraktijk

www.medilexonderwijs.nl/ 
e-motivatiepo of e-motivatievo

Probeer 

1 maand 

gratis

Inhoud

‘Vragen zijn fenomenale  
geheugenversterkers!’
Interview met Tim Surma over Wijze les- 
sen, twaalf bouwstenen voor effectieve 
didactiek, uitgeroepen tot het Beste 
Onderwijsboek van het Jaar 2019.

Evaluatie: hoe kijk jíj naar  
passend onderwijs?
Dit voorjaar verscheen het eindrapport 
van de Evaluatie Passend Onderwijs. 
Wij vroegen (ervarings)deskundigen: 
hoe kijk jij terug op zes jaar passend 
onderwijs? 

Recensie Passend onderwijs in 
de praktijk
Stimulans om samen met andere  
professionals kansen te (blijven)  
verkennen.

Hoe voorkom je lastig gedrag?
Anton Horeweg over probleemgedrag, 
hoe het soms ontstaat en hoe je het 
kunt voorkomen.

Column Sansevieria
Schoolse toetsen voor kleuters  
worden vervangen door observatie- 
instrumenten. Belanden we van de 
regen in de drup?

Bijzondere kinderen
In deze rubriek belichten we een 
bijzondere of zeldzame aandoening, 
stoornis of eigenschap bij kinderen. 
Deze keer: het nefrotisch syndroom.

Recensie Wanneer krijgen  
we weer les?
Over de ups en (vooral) downs van de 
invoering van gepersonaliseerd leren 
op een mbo.

Scan Preventieve Aanpak Lezen 
en Spellen
Dit online zelfevaluatie-instrument kan 
bijdragen aan het verbeteren van de 
preventieve aanpak in groep 1-2 en de 
overgang naar groep 3.

Topboek!
De must-reads van Egbert Kloppenburg 
en Ann Abels.

Agenda en ledenacties

06

36

41

43

10

15

Preventie schoolverzuim

Mark Weghorst, Nathalie Drost en 
Peter Hulsen leggen uit wanneer 
verzuim zorgelijk wordt, wat je dan 
kunt doen en wie je kan helpen.20

Omgaan met een bijzonder 
stille leerling

Hoe je op school sociaal angstige  
leerlingen met spreekangstklachten 
kunt begeleiden.

28

25

35

26

16
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