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Interim IB-ers
Op zoek naar
vervanging en/of
ondersteuning
van uw IB-er?

Wij hebben ervaren interim Intern Begeleiders, die op
veel fronten kunnen worden ingezet. Of het nu gaat om
tijdelijke waarneming, het analyseren van en adviseren over
de leerlingondersteuning/zorgstructuur of het doorvoeren
van een (ingrijpende) verandering in de (leerlingondersteuning/zorg)cultuur, bij ons is uw zorg in goede handen.

Operationeel,tactisch of strategisch?
Operationeel: u zoekt een IB-er
die tijdelijk inspringt bijvoorbeeld
in verband met afwezigheid door
zwangerschapsverlof of ziekte. De
focus van onze IB-er zal liggen op
dagelijkse taken, waarnemen en
participeren in het team. De IB-er
houdt zich met name bezig met
werkzaamheden leerlinggericht.

Tactisch: u zoekt een IB-er die

kan signaleren, analyseren en
adviseren t.a.v. de zorg/leerlingondersteuningstructuur en klassenmanagement. De interim IB-er kan
vervangend, maar ook aanvullend
werken t.o.v. uw eigen IB-er. U hebt
aan de interim IB-er als directeur
een critical friend die (met u)
checkt of de zorg/leerlingondersteuningstructuur klopt en zo nodig
de passende stappen onderneemt.

De IB-er houdt zich met name bezig
met werkzaamheden gericht op de
school.

Strategisch: u hebt tijdelijk geen
IB-er of u twijfelt over het functioneren van uw eigen IB-er. Als partner
van de directeur, zal onze interim
IB-er u (zo nodig) confronteren met
mogelijke tekortkomingen. De interim IB-er kan blootleggen waar de
school handelingsverlegen is, een
verbeterplan maken en als procesbegeleider van zorg/leerlingondersteuning/verandering fungeren.
Doel is om een verbetertraject door
te voeren en zo een professionele
cultuur neer te zetten. De IB-er
houdt zich met name bezig met
werkzaamheden gericht op het
systeem.

Ervaring die past
Wat voor IB-er u ook zoekt, wij
hebben adviseurs met ervaring als
interim IB-er, die voldoen aan de
beroepsstandaard IB en bovendien
kennis hebben van ondermeer
Systemisch Transitie Management,
Leren zichtbaar maken en OHGW
werken.
Onze interim IB-ers kunnen ook als
coach optreden voor uw huidige
IB-er en/of directeur. Een aantal
heeft ruime ervaring op het gebied
van verandermanagement en is in
te zetten bij zwaardere, strategische
trajecten.

OnderwijsAdvies heeft iets nieuws: oA interim.
Voor zowel acute als geplande vervanging van
IB-ers en managers/directeuren, hebben wij de
juiste mensen in huis. Afhankelijk van uw vraag,
en uiteraard in overleg met u, gaan we op zoek naar
het type IB-er of leidinggevende dat bij uw school,
uw situatie en uw team past: de juiste match!

Interim Management
Op zoek naar
vervanging en/of
ondersteuning van een
manager/directeur?
Ervaring die past
Onze ervaren interim-managers
brengen een brede expertise in uw
organisatie. Ook na het vertrek van
onze mensen benutten organisaties
de ingebrachte kennis en ervaring
van onze medewerkers.
Interim-management in het onderwijs is geen uitzondering meer.
In zeer diverse omstandigheden
wordt interim-management in het
onderwijs ingezet:
• in een plotselinge crisissituatie;
• bij een gecompliceerd, veelomvattende verandering;
• bij een openstaande functie in
het management;
• bij eenmalige projecten, als
nieuwbouw, fusie;
• als het zittende management onvoldoende daadkracht ontwikkelt.

Wij hebben ervaren interimmanagers, die op veel
fronten kunnen worden ingezet. Of het nu gaat
om tijdelijke waarneming, het oplossen van een
crisis of het doorvoeren van een (ingrijpende)
verandering in de cultuur of structuur, wij hebben
de juiste manager voor uw situatie.

De juiste match!
Diverse vormen van interimmanagement, zoals vervangings-,
verander-, crisismanagement en
coaching on the job kunnen aangeboden en ingezet worden. Afhankelijk van de vraag van - en in overleg
met de opdrachtgever - wordt de uiteindelijke inzet van het type leidinggevende bepaald. Wij werken met
een overzichtelijke werkportefeuille.
Een klein kwalitatief sterk team van
interim managers vult de opdrachten
in. Daarbij is de begeleiding van hen
ook goed geregeld en het contact
met de opdrachtgever wordt steeds
goed geborgd middels de inzet van
gedegen en kundig schaduwadvies!

Lees meer op www.onderwijsadvies.nl/interimib
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Experts
Onze interim-managers zijn expert
in hun rol van directeur en adviseur.
Wij hebben uitgebreide ervaring en
expertise op managementadvies en
interim-management in het primair
onderwijs. De uitvoering vindt plaats
door een team van slagvaardige en
flexibele mensen. Onze Interimmanagers zijn expert in hun rol van
directeur én adviseur. Deze twee
rollen worden in combinatie effectief
en efficiënt ingezet. Uiteraard
toegespitst op wat de eigenheid van
de situatie en het proces vereist.

“

“Wat ik vooral positief vind aan de adviseurs van OnderwijsAdvies
is dat ik aandacht zie, kwaliteit en een heel goede attitude.
De adviseurs zijn integer en vakkundig. Dat zien we ook bij Hugo,
vandaar dat wij hem na de eerste periode waarin hij als interim
IB-er werkzaam was, ook gevraagd hebben als coach en begeleider
van onze IB-er die aan het re-integreren is. De samenwerking
tussen hen is heel transparant, heel open. Want ‘onderwijs,
dat doe je tenslotte samen.’”
Jethro Schepers, directeur van de Punt
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Samenwerking/partners
Voor de invulling van interim-managementfuncties werken wij samen met Van Zandwijk
Advies (www.vanzandwijkadvies.nl), al jaren
succesvol op de markt van het tijdelijk managen en adviseren van (school)organisaties.

Contact
Wilt u snel een interim IB-er of manager?
Neem dan contact op met ons. Wij onderzoeken welke interimmer het beste past bij
uw situatie en leveren u op korte termijn een
passende oplossing.

oA Interimcoördinatoren:
Robert Pastoor
r.pastoor@onderwijsadvies.nl
of 0182 55 64 31

info@onderwijsadvies.nl
www.onderwijsadvies.nl

Kees van Zandwijk
info@vanzandwijkadvies.nl
of 071 576 51 31
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