
 

 

De commissie Kwaliteit richt zich op de professionalisering van het vak intern begeleider, 

ambulant begeleider, gedragsspecialist, jonge-kindspecialist, specialist begaafdheid en 
beeldbegeleider. Om dit goed te kunnen doen verdiepen de leden zich verder in de 
professionaliteit van de begeleider. Het doel van deze commissie is de kwaliteit van de begeleiders 

in het onderwijs op niveau te brengen en verder te verhogen. Hiervoor zijn de beroepsstandaarden 

voor de intern begeleider, de gedragsspecialist, de jonge-kindspecialist en de beeldbegeleider 

ontwikkeld. Voor de intern begeleider, de gedragsspecialist en de ambulant begeleiders zijn er 
bijbehorende competentie-scans ontwikkelt. 

 

- Doorontwikkeling van het kwaliteitsregister inzake de eerste inschrijving;  
- Doorontwikkeling van het traject voor de herregistratie;  
- Inventariseren van huidige opleidingen;  

- Bijhouden of de modules nog passend zijn bij de instroomeisen van de registratie en 

eventuele nieuwe opleidingen hierop bevragen;  
- Het ontwikkelen van producten ten behoeve van persoonlijke professionalisering van de 

leden van de LBBO;  

- Actief deelnemen aan vergaderingen van de commissie.  

 

- Een vrijwilligersorganisatie met veel zorg voor een persoonlijke ontwikkelingsproces;  

- Een inspirerende en hardwerkende commissie;  
- Vrijwilligersvergoeding voor het bijwonen van de commissievergaderingen;  

- Reiskostenvergoeding;  

- Kans om deel uit te maken van een enthousiaste vrijwilligersorganisatie;  
- Gratis deelname aan activiteiten binnen de LBBO Academie. 

- Je hebt een brede kennis op het gebied van de beroepsgroep begeleiders in het onderwijs; 

Je hebt affiniteit met commissies;  
- Je hebt een positief kritische blik richting uitkomsten van de commissie; 
- Je overziet en doorgrondt complexe beleidsterreinen en je bent in staat alle informatie te 

monitoren; 

- Je hebt een onderwijsachtergrond en affiniteit met begeleiden in het onderwijs;  

- Je bent lid van de LBBO;  
- Je hebt een lerende houding;  
- Je bent bereid ongeveer 1x per maand te vergaderen op ons kantoor (regio Utrecht) en/of 

online. 

 



 

 

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Heb je vrije tijd en wil je deze inzetten voor de LBBO, dan 
ben jij diegene die wij zoeken! 

 
Wil je meer informatie over deze functie? Stuur dan een bericht naar a.peek@lbbo.nl (voorzitter 

commissie kwaliteit). 
 
 Wil je gelijk solliciteren, mail dan je CV en een korte motivatie naar kantoor@lbbo.nl. 

 
Graag zien wij je sollicitatie tegemoet. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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