
Post-hbo-opleiding Intern begeleider

‘Ik wil groeien in 
m’n vak als ib’er én 
ParnasSys goed kunnen 
benutten’



Nieuw bij ParnasSys Academie

Post-hbo-intern begeleider 

Vanaf september 2022 biedt de ParnasSys Academie een volwaardige post-hbo-opleiding voor intern 

begeleiders aan.  Deze opleiding wordt al een aantal jaar op Driestar hogeschool verzorgd door onder andere 

onderwijsadviseurs van de ParnasSys Academie, met veel tevreden studenten! Vanaf schooljaar 2022-2023 

starten we ook een groep onder de vlag van de ParnasSys Academie. We krijgen namelijk veel vragen van 

scholen waar we komen als ParnasSys Academie, of we nieuwe én meer ervaren ib’ers niet alleen kunnen leren 

hoe ze de mogelijkheden van ParnasSys en aanverwante modules optimaal kunnen benutten, maar ook of we 

hen kunnen helpen om verdieping aan te brengen in het persoonlijk en professioneel functioneren als ib’er.  

Globale inhoud 

Reflecteren op jouw eigen ontwikkeling speelt een 

grote rol tijdens deze opleiding. Je verdiept je in alle 

onderdelen van het vak en leert de concepten uit de 

theorie te vertalen naar de praktijk. Je oefent met 

materiaal en casussen uit jouw dagelijkse praktijk. Dat 

vraagt om een actieve leerhouding en eigen inbreng. 

Verdieping: 
theorie toepassen in de praktijk 

De ParnasSys Academie daagt intern begeleiders 

(ib’ers) uit hun kennis en vaardigheden te verdiepen op 

het gebied van communicatie, onderzoek en innovatie. 

Je leert veel van je medestudenten. We verwachten een 

actieve leerhouding waarbij iedereen ervaringen en 

casussen deelt vanuit zijn of haar werkpraktijk. Op deze 

manier leren we gezamenlijk de theorie toe te passen 

in de praktijk. Je kunt er vervolgens direct mee aan de 

slag! 

Tijdens je studie 

Bij alle colleges, literatuur en opdrachten van de 

opleiding gaat het om jouw rol als ib’er. Om het maxi-

male uit jouw persoonlijke ontwikkeling te halen is het 

belangrijk om voortdurend te reflecteren. Dit doe je in 

je portfolio en in de coach- en leergroepen. Daarnaast 

is schoolontwikkeling een belangrijk thema: in de ver-

schillende praktijkopdrachten die je uitvoert, komt dit 

aan de orde. 

Meer informatie?

Wil je vrijblijvend meer informatie?

Neem dan contact op met de de 

studieleider Bert van der Mel. 
 g.vandermel@parnassys-academie.nl

 +31 182 760 408

mailto:g.vandermel@parnassys-academie.nl


Opbouw

De opleiding bestaat uit drie modules:

Innovatie 
Hier werk je aan op de lesdagen 1, 2 en 5. 
Na dag 5 lever je je eerste werkstuk in.

1.

Globale opbouw en structuur 

De post-hbo-opleiding intern begeleider bestaat uit 10 lesdagen, verspreid over 1 jaar. Naast de colleges werk je 

samen met medestudenten in een leergroep. Je gaat samen aan de slag en deelt kennis en ervaringen. Ook vorm je 

samen met een aantal medestudenten een coachgroep. Je ontmoet hen een aantal keren buiten de lesdagen om.   

De opleiding bevat een doorlopende leerlijn, gebaseerd op de beroepsstandaard van de Landelijke Beroepsgroep 

Intern Begeleiders (LBib). Het curriculum van de opleiding is modulair opgebouwd. Elke module bevat verplichte 

literatuur en sluit je af met een praktijkopdracht. 

Praktische informatie

College 

Startdatum 

Studiebelasting 

Prijs  

10 dinsdagen in Gouda 

september 2022

240 uur

€ 2.999

Communicatie 
Hier werk je aan op de lesdagen 3 en 6.  
Na dag 6 lever je je tweede werkstuk in. 

2.

Onderzoeksmatige innovatie 
Hier werk je aan op de lesdagen 4, 7, 8 en 9.  
Na dag 9 lever je je derde werkstuk in. 

3. Wil je meer 
details over de onder-
werpen per lesdag? 
Download hier een gede-
tailleerd overzicht met de 
onderwerpen per lesdag.

Contacturen: 60 uur:

Deze uren ben je bij ons op locatie te vinden. 

Zelfstudie-uren: 80 uur:

Dit is inclusief het werken in de leergroepen. 

Praktijkuren: 100 uur:

Dit is inclusief het bespreken van de praktijkop-

drachten in de groep.

Studiebelasting

Opbouw van de 240 uur studiebelasting

https://www.parnassys.nl/uploads/academie/downloads/post-hbo-opleiding-intern-begeleider-parnassys-overzicht-lesdagen.pdf


Dit zeggen studenten over 

deze opleiding 

“Tijdens mijn eerste jaar als ib’er ben ik begonnen 

aan deze opleiding. Dat vond ik belangrijk omdat 

ik zo de nodige basis in kennis en vaardigheden 

meekreeg voor mijn werk. Daarnaast vond ik het 

erg nuttig dat de opleiding heel praktisch was 

ingericht. Ik heb onder andere voor deze opleiding 

gekozen omdat er een link met ParnasSys wordt 

gelegd. Dat kwam goed aan bod in de lesdag over 

opbrengstgericht werken. Tijdens de colleges ging 

het over het analyseren van resultaten, hoe bekijk 

je ze en hoe geef je er een vervolg aan? Deze 

lesdag viel midden in de cito-periode, zo kan ik het 

direct toepassen!” - Ineke Bijl 

“Als ib’er is het erg belangrijk dat je boven de stof 

hangt en op de hoogte bent van alle 

ontwikkelingen in onderwijsland. Dankzij deze 

opleiding heb ik de nodige kennis en vaardigheden 

opgedaan voor mijn dagelijkse praktijk. De 

opleiding is van hoog niveau maar praktisch en 

passend bij mijn onderwijspraktijk als ib’er. 

Daarom ben ik blij dat ik deze opleiding al in het 

eerste jaar van mijn functie heb gedaan. Dankzij 

de opgedane kennis en ervaring kon ik in één keer 

een goede start maken.” - Dirk Taanman

1. Waarom zou volgens jou elke ib’er deze

opleiding moeten volgen?

Ik gun elke ib’er deze opleiding, omdat het er voor

zorgt dat je een betere ib’er wordt. Vaak doe je de

dingen, omdat je ze zo doet. Waarom doe je de

dingen? Nu ga je reflecteren op je vak en vooral op

jezelf als persoon. Een ib’er die de opleiding

gevolgd heeft, kan beter luisteren, betere vragen

stellen, heeft visie op onderwijs en kan zelf een

onderzoek doen op de eigen school.

2. Wat heb jij geleerd van je jaren dat je de

opleiding verzorgt?

Ik heb geleerd dat alle studenten in de leerkuil

komen; en dat moet ook, anders leer je niets. En

het helpt om planmatig en op tijd te beginnen met

je opdrachten. Er moeten drie papers gemaakt

worden, maar het is verstandig om die vrijwel

tegelijkertijd te laten starten. En bovendien: ‘houd

het klein; wil/doe niet te veel tegelijk’. Het werken

met een groepje (als proeftuintje bijvoorbeeld) is

aan te bevelen.

3. Wat drijft je in je werk? Wat typeert je als

opleider?

Het is gaaf om te zien en te ervaren dat deze

opleiding (die in de praktijk ‘geboren’ is) zoveel

teweeg brengt bij mensen; studenten zijn in staat

om scholen (teams) echt fundamenteel van koers

te laten veranderen, soms op kleine gebieden,

maar toch...

In gesprek met studieleider

Bert van der Mel :



Enthousiast geworden?
Meld je aan via de website:

 www.parnassys.nl/academie

http://www.parnassys.nl/academie

