
 
 
 

 De intern begeleider als spil in de ondersteuningsstructuur: Pijler 4  
N.B. Overal waar in dit document ‘zij’ staat, kan ook ‘hij’ worden gelezen.  

Het SWV Rijn & Gelderse Vallei ziet de intern begeleider als deskundige op het gebied van 
handelingsgericht werken. Zij ondersteunt en begeleidt leerkrachten bij het bieden van goed 
onderwijs op school, specifiek in de organisatie en uitvoering van handelingsgerichte leerling 
ondersteuning. Concreet betekent dit dat ook de intern begeleider handelingsgericht werkt en 
leerkrachten handelingsgericht begeleidt. Voorwaarde is dat intern begeleiders voldoende vaardig 
zijn in handelingsgericht werken in diverse situaties, ook in samenwerking met ketenpartners.  
In veel gevallen heeft de intern begeleider de rol van ‘casemanager’ binnen de school als het 
kinderen met extra ondersteuningsbehoeften betreft en voert regie over de juiste 
onderwijsondersteuning voor kinderen. Ze coördineert en organiseert de contacten met andere 
relevante betrokkenen/ deskundigen. Zij heeft kennis van de werkwijze van het regionaal steunpunt, 
de sociale kaart en is vaardig in het gebruik van Kindkans.  
 
Samen met de leerkracht is de intern begeleider aan zet om eventuele belemmeringen bij leerlingen 
tijdig te onderkennen en om een ondersteuningsarrangement op maat te arrangeren. Zij organiseert 
ondersteuning binnen de eigen school. Het samenwerkingsverband vindt dat bij het inzetten van 
extra ondersteuning of toeleiding naar een school voor speciaal (basis)onderwijs het 
Ondersteuningsteam van de school een belangrijke rol moet spelen. Het Ondersteuningsteam nodigt 
ouders uit voor ondersteuningsteambesprekingen over hun kind. Zo’n Ondersteuningsteam bestaat 
minimaal uit de intern begeleider en de leerkracht, en zo nodig aangevuld met de 
(school)maatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige, de steunpuntcoördinator of andere 
betrokkenen uit het steunpunt van het samenwerkingsverband. Is aanvullende expertise nodig, dan 
schuiven ook andere ketenpartners aan.  
 
Sinds het schooljaar 2018-2019 beschikt de intern begeleider van de school over een ‘eigen’ HGO 
budget. Daarmee wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en verminderde 
bureaucratie voor het inrichten van extra ondersteuning. Dit budget kan ingezet worden voor 
kortdurende en/of projectmatige arrangementen voor één of meer leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte. De intern begeleider voert regie op de inhoud van dit budget.  
De intern begeleider en de directeur functioneren als een ‘tandem’ als het gaat om het realiseren 
van Passend onderwijs op de scholen. De directeur is eindverantwoordelijk voor het realiseren 
hiervan en zorgt ervoor dat de school vanuit een visie op Passend onderwijs doelgericht werkt aan 
goed onderwijs voor alle leerlingen.  
 
Samengevat: Intern begeleiders zijn in staat om de spil te zijn in het realiseren van (extra) 
onderwijsondersteuning.  
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