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‘IB’er: tot hier en nu verder’, van Nikkie en Peter Laros  

is een vervolg op eerdere ‘Nationaal Onderzoek(en) 

Intern Begeleiders’ uit 2013 en 2014. Dit nieuwe boek 

is in de eerste plaats interessant voor intern 

begeleiders omdat het hun ‘alleenzaamheid’ kan 

doorbreken, en het handvatten geeft voor het 

ontwikkelen van hun rol, ten behoeve van de kwaliteit 

van het onderwijs van hun school. 

‘IB’er;  tot hier en nu verder’ biedt als 

bladerboek de mogelijkheid om de eigen situatie en 

invulling van de IB-rol tegen het licht te houden — met 

input van buiten.   De auteurs geven een doorkijkje 

door bestaande verschillen in contexten en praktijken van interne begeleiding —  

overzichtelijk geordend en aantrekkelijk gepresenteerd in acht hoofdstukken: 

❏ kenmerken van de school;  

❏ kenmerken en netwerk van de IB’er;  

❏ beleving van IB-werkzaamheden;  

❏ passend onderwijs;  

❏ onderwijskundig leiderschap;  

❏ professionele leergemeenschap;  

❏ samenwerking met ouders en zorg;  

❏ veranderthema’s. 

 

Naast het presenteren van onderzoeksresultaten, het ‘tot hier’, geeft het boek ook 

handvatten, tips en checklists voor ‘en nu verder’. Daarmee is het meer dan een nuttig 
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bladerboek dat uitnodigt tot kritisch nadenken en visieontwikkeling — het geeft ook 

concrete handvatten voor eerste verbeterstappen.  

Het boek kan daarmee de rol vervullen van ‘virtuele collega’ en sparringpartner, 

in de eerste plaats voor intern begeleiders, maar ook voor anderen met 

leidinggevende en coördinerende taken in het onderwijs. Het ‘tot hier’ is met name 

interessant voor intern begeleiders en schoolleiders. Het ‘en nu verder’ kan een 

inspiratie voor iedere onderwijsprofessional. 

 

Kortom een handig en toegankelijk boek: 

❏ Voor iedereen in het onderwijs die zicht wil krijgen op de actuele ‘stand van 

zaken’ met betrekking tot interne begeleiding. 

❏ Voor IB’ers die hun eigen positie en ambities nog eens tegen het licht willen 

houden en inspiratie op te doen voor verdere ontwikkeling van hun beroepsrol 

en de school — ten behoeve van passend onderwijs voor alle leerlingen op hun 

school en in het samenwerkingsverband. 

❏ Voor IB’ers, coördinatoren, leidinggevenden, en anderen, die praktische 

handvatten en tools zoeken die bruikbaar zijn bij schoolontwikkeling in het 

algemeen en passend onderwijs in het bijzonder. 

 

‘IB’er: tot hier en nu verder’ geeft inspirerend overzicht en inzicht, en is bovenal een 

mooie multi-tool, niet voor in de kast, maar om mee aan de slag te gaan. 

 

Willem de Vlaming 
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