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Inleiding 
 

We staan weer voor het eind van een schooljaar; moment waarin er volop wordt gepland voor 2019-
2020. 

Om u te ondersteunen bij het maken en uitvoeren van uw plannen om de gestelde doelen te bereiken, 
bieden wij van Afdeling Begeleiding het begeleidingsaanbod voor het schooljaar 2019-2020 aan. 

Het doel van dit document is u te informeren in wat de afdeling voor u kan betekenen en hoe u ervoor 
kunt zorgen dat u de ondersteuning krijgt die u wenst. 

Wij hopen hiermee duidelijkheid te scheppen ten aanzien van ons aanbod en u te ondersteunen in het 
leiden en begeleiden van innovatie in uw school.  

Wij zijn er om samen met u te werken voor onze kinderen.  

 

Wij wensen u het allerbeste, 

Gina Ras-de Kort 

Namens het team van Afdeling Begeleiding 
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1. De uitgangspunten van de begeleiding 
 

Van de ondersteuning, begeleiding en professionalisering vanuit Afdeling Begeleiding, kan het 
volgende verwacht worden.  

Implementatie van nationaal beleid  

De afdeling is er om ondersteuning te bieden aan schoolbesturen en hun scholen in het implementeren 
van nationaal beleid. Dit wil zeggen dat er bij aanvragen voor ondersteuning en begeleiding eerst de 
relatie wordt gemaakt met de nationale speerpunten en dus met de implementatie hiervan in de 
school/scholen. De begeleiding gebeurt dan ook in samenspraak met het schoolbestuur als bevoegd 
gezag. 

Implementatie van nationaal beleid in het Primair Onderwijs 

In het komende schooljaar zijn de prioriteiten voor het Primair Onderwijs: Implementatie Scol Arubano 
Multilingual, Implementatie kerndoelen R&W en Zorgstructuur met specifieke aandacht voor de sociaal 
emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 

Maatwerk 

Alhoewel het nationaal beleid richtinggevend is voor de begeleiding, wordt bij het uitstippelen van het 
begeleidingstraject uitgegaan van de specifieke situatie en behoeften van de school. Elke school heeft 
zijn eigen specifieke situatie en behoeften die het vertrekpunt vormen voor de begeleiding. 

Duurzaamheid 

Met de begeleiding wordt de vergroting van eigenaarschap, draagkracht en zelfstandigheid van de 
school beoogd. Het bereiken van de doelen van welke innovatie dan ook, hangt af van de inzet van 
elke actor in de school. De begeleiding is daarom gericht op alle actoren binnen de school. De 
schoolleiding wordt ondersteund in het scheppen van voorwaarden voor de innovatie. De nationale 
doelen vertalen naar de schoolspecifieke visie en doelen, het plannen, begeleiden en evalueren van 
relevante activiteiten, zijn onderdelen van de begeleiding. 

Samenwerking  

Voor wat betreft de begeleiding van implementatie van nationaal beleid, wordt de inhoud in nauwe 
samenspraak met het schoolbestuur vormgegeven. Ook met de Centro di Desaroyo Profesional y 
Continuo (CDPC/IPA) wordt nauw samengewerkt. De begeleiding vanuit Afdeling Begeleiding en de 
CDPC zijn op elkaar afgestemd. 

 

  



www.ea.aw  |  mei 2019  |  P. 5 

 

2. Het begeleidingsaanbod 
 

FACINEA 

FACINEA staat voor Facilitador di Innovacion di Enseñansa Arubano. Het kader voor de begeleiding is de 
implementatie van nationaal beleid. I.v.m. de begeleiding van FACINEA kunt u denken aan de volgende 
onderwerpen. 

Implementatie SAM 

Hebt u vragen over de implementatie van de Scol Arubano Multilingual, het multilinguaal 
taalprogramma en de kerndoelen?  Wenst U ondersteuning in het plannen en het voorbereiden van de 
voorwaarden om te kunnen implementeren? U kunt FACINEA begeleiding aanvragen om u te 
ondersteunen in het plannen, uitvoeren en evalueren van de oriëntatie- en voorbereidingsactiviteiten 
met uw team. Er wordt nauw samengewerkt met de schoolbesturen, di pilotscholen van Scol 
Multilingual en CDPC van het IPA.  

Gezien de de kleuterscholen eerder instappen in de uitvoeringsfase, krijgt elke kleuterschool een 
FACINEA begeleider toegewezen. Aan het begin van het schooljaar neemt de begeleider contact op 
met de school. 

Voor de basisscholen geldt de normale aanvraagprocedure die beschreven staat in de hoofdstuk 3. 

Implementatie kerndoelen rekenen en wiskunde  

U bent samen met uw team begonnen aan de implementatie van de kerndoelen van R&W, maar u 
bent blijven steken? Hebt u ondersteuning hierbij nodig om verder te komen? Wij bieden ondersteuning 
aan schoolleider en IB’er om verder te komen en de gestelde doelen van de school te bereiken. 

Cursus voor beginnende Intern Begeleiders 

Heeft uw school een Intern Begeleider (IB) nodig en hebt u al een kandidaat hiervoor? Er begint een 
nieuwe cursus! Communiceer uw behoefte aan uw schoolbestuur en stel uw kandidaat voor.   

De cursus voor beginnende Intern Begeleiders gaat van start in 2019-2020 en eindigt in 2020-2021. 
September 2019, Januari 2020 en in 2020-2021 zal er elke keer een cursus van één week plaatsvinden.  
De beginnende Intern begeleider krijgt gedurende het hele proces coaching op eigen vaardigheden en 
de uitvoering van de IB-werkzaamheden in de praktijk 

De formele inschrijving voor deze cursus neemt via het schoolbestuur plaats. 
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Optimalisering van de interne zorgstructuur  

Laat de verbetering van uw leerlingresultaten op zich wachten en wilt u dit aanpakken? Hebt u vragen 
over de zorgstructuur? Wil de Intern Begeleider verder werken aan haar/zijn competenties? Heeft de 
school geen Intern Begeleider en wilt u meer informatie over wat dit inhoudt? Wordt uw zorgteam 
uitgebreid en is er behoefte aan een duidelijke taakverdeling en/of verandering in de procedure en 
communicatiestructuur? Of wilt u dat uw zorgteam effectiever communiceert en samenwerkt? Wij 
ondersteunen u hierbij.  

Implementatie SEO-programma’s  

Bent u uw SEO-programma aan het implementeren? Of is het dat u er klaar voor bent om het SEO-
programma op te nemen in uw zorgstructuur? Behoeft het opstellen en uitvoeren van groeps-/ 
handelingsplannen verbetering? Wij ondersteunen u en uw team  hierbij.  

Gaat u Conscious Discipline schoolbreed implementeren? Wilt u ondersteuning bij het plannen hiervan? 
Zou u een boekstudie willen organiseren? Of misschien denkt u aan teamtraining? Wij hebben drie 
gecertificeerde instructeurs in huis en bieden begeleiding bij de implementatie.  

Schoolleiderschap 

Zit u vast met bepaalde aspecten van schoolleiderschap? Wilt u feedback en iemand die met u 
meedenkt? Wilt u graag de verkregen tools uit de verschillende schoolleiderschap cursussen inzetten 
en wilt u graag ondersteuning daarbij?  Wij zijn er voor u.  

Andere Onderwerpen  

Hebt u andere behoeften die u niet herkent in ons aanbod, vul het aanvraagformulier in. Indien wij u 
niet kunnen ondersteunen, zoeken we samen met u naar een oplossing. 
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3. Aanvraagprocedure 
 

De aanvraagprocedure is als volgt.  

Aanvraagformulier 

Download het aanvraagformulier van onze website ea.aw > G > guia, vul het in en mail het ingevulde 
aanvraagformulier naar guia@ea.aw. Binnen een week krijgt u een bevestigingsmail van ons.  

Hebt u nog vragen of twijfels, stuur maar een mail aan naar guia@ea.aw of neem direct contact met 
één van onze medewerkers. 

Streefdatum in verband met planning  

In de komende periode werken we aan de taakverdeling en -belasting van de afdeling voor het 
komende schooljaar, zodat we aan het begin van het schooljaar meteen van start kunnen gaan met 
de ondersteuning in het veld. 

Hoewel u het hele jaar door een beroep kunt doen op onze diensten, wensen wij om organisatorische 
redenen, voor 25 juni zoveel mogelijk de aanvragen binnen te hebben. Hoe eerder we uw aanvraag 
ontvangen, hoe groter de kans dat wij u tegemoet kunnen komen in uw behoefte aan ondersteuning. 

Intake 

In de eerste schoolweken van het nieuwe schooljaar, neemt een begeleider contact met u om een 
afspraak te maken voor een intakegesprek. Het intakegesprek kan individueel gevoerd worden of in 
groepsverband. Indien er meerdere aanvragen zijn voor dezelfde topic, doen we de intakes in kleine 
schoolgroepen.  

Begeleidingsplan 

Naar aanleiding van de resultaten van de intake, stelt de begeleider een begeleidingsplan op dat met 
u wordt besproken, eventueel aangepast en afgesproken. 
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4. Contactgegevens 
 

Hebt u nog vragen over het aanbod of de aanvraagprocedure, neem dan gerust contact met onze 
afdeling via guia@ea.aw / 528 3400 of direct met één van onze medewerkers. 

Zoila Giron   zoila.giron@ea.aw  5283455  administratieve medewerker 

Carla Briezen  carla.briezen@ea.aw   5283439 begeleider 

Corinne Maduro  corinne.maduro@ea.aw  5283441 begeleider 

Suzette Profet-Janzen  suzette.janzen@ea.aw   5283443 begeleider 

Vanessa Zara-Tromp vanessa.tromp@ea.aw   5283437 begeleider 

Gina Ras-de Kort gina.dekort@ea.aw   5283442 begeleider/ coördinator 

 

 

Begeleiding op maat en met passie! 
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