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Interne begeleiders hebben vaak nood aan degelijke instrumenten die hen helpen om hun werk beter te 
structureren en vlot te laten verlopen. Bijna even vaak zien ze zich genoodzaakt om deze instrumenten zelf 
te maken (of te ‘ontlenen’ bij collega’s). Dit kan op een andere manier.

In hun boek Instrumenten voor interne begeleiders hebben de auteurs een zestigtal instrumenten samen-
gebracht die hun deugdelijkheid in de basisschool al hebben bewezen. Ze brachten deze instrumenten 
onder in vier categorieën:

 De interne begeleider: Hier vindt men twee instrumenten die de interne begeleider laten nadenken 
over zijn functie. Welke taken heeft hij? Welke vaardigheden en competenties bezit hij al? Waar 
moet hij nog aan werken? Welke stijl hanteert hij? Deze vragen krijgen hier een antwoord. Beide 
instrumenten kunnen gebruikt worden zowel als basis voor een zelfreflectie als als uitgangspunt 
voor bijvoorbeeld een functioneringsgesprek.

 Interne begeleiding binnen de school: Met twee instrumenten komt men te weten wat het school-
team denkt over de leerlingenzorg en wat daarbinnen de voornaamste taken van de interne 
begeleider zijn.

 Lijn in de zorg: Met deze instrumenten brengt men duidelijkheid en eenduidigheid in de zorg op 
school. De instrumenten zijn hier nog verder onderverdeeld:

o jaarstructuurschema, stroomschema’s en stappenplannen
o formulieren voor de leerlingbespreking
o formulier voor de inventarisatie van de informatie over een zorgleerling
o formulieren voor handelingsplannen
o protocol voor een individuele leerlijn
o dossiervorming
o checklist en kijkwijzer voor leerlingvolgsystemen
o formulier voor een groepsbespreking
o tijdsbeheer
o toetsregistratie
o brieven naar ouders
o kwaliteitskenmerken van een orthotheek

 De interne begeleider als coach en gesprekspartner: Deze instrumenten helpen bij het coachen en 
begeleiden van collega’s.

 Pedagogisch klimaat: Deze instrumenten situeren zich op het vlak van de sociaal-emotionele en 
gedragsontwikkeling van de leerlingen. Ze bevatten onder andere een analysemodel voor de pro-
tectieve en risicofactoren, oudervragenlijsten, observatielijsten en dergelijke.
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De gebruiker zal gauw merken dat deze instrumenten perfect te gebruiken zijn binnen een traject van 
handelingsgericht werken of consultatieve leerlingbegeleiding. 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.

Alle instrumenten zijn 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 praktisch boek zoals er meer zouden moeten zijn!
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