Opleiding Gedrag
Onmisbaar voor iedere leraar!

Naast aandacht voor de individuele leerlingen en hun onderwijsbehoeften komt ook
preventie en het pedagogisch klimaat in de klas aan bod. Belangrijk, omdat het
leefklimaat in de klas en het leerklimaat elkaar rechtstreeks beïnvloeden. Het
gedrag van slechts een gering aantal leerlingen kan een negatief effect hebben op
de leerresultaten van de gehele groep, maar bovenal ook op het welbevinden van u
als leraar.

Bent u werkzaam als leraar in het basisonderwijs en op zoek naar
professionele expertise rondom gedrag? Al enige tijd werkt
OnderwijsAdvies met succes, met de opleiding Gedrag.

Gedragsproblemen in de klas
Als leraar in het basisonderwijs bent u verantwoordelijk voor de optimale
ontwikkeling van de leerlingen bij u in de klas. Bij veel leerlingen lijkt dit, met een
goede planning en voorbereiding, haast vanzelf te gaan. Maar bij sommige
leerlingen loopt dit door problemen met het gedrag minder soepel dan u zou willen.
Opvallend gedrag kan zeer divers zijn en heeft soms ook een weerslag op de hele
groep. Als er meerdere kinderen zijn die een speciale aanpak vragen op het gebied
van gedrag, doet dit een groot beroep op u als leraar. Door de ontwikkelingen
binnen Passend Onderwijs wordt dit alleen nog maar actueler. Daarom biedt
OnderwijsAdvies een opleiding Gedrag aan die speciaal bedoeld is voor leraren.

Kennis en vaardigheden van de leraar
Om goed te kunnen inspelen op wat de leerlingen nodig hebben wordt binnen de
opleiding gewerkt volgens de principes van het handelingsgericht werken. Door
goed te observeren en het gedrag te analyseren wordt duidelijk hoe er gehandeld
kan worden. Door vervolgens te evalueren en de aanpak waar nodig bij te stellen
kan er goed worden aangesloten bij de onderwijsbehoeften van de leerling(en).

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor leraren van groep 1 t/m groep 8 die hun kennis en
vaardigheden op het gebied van gedrag willen vergroten.
U dient te beschikken over een afgeronde PABO-opleiding. De opleiding Gedrag is
een brede opleiding op post-HBO niveau. De 11 modules beslaan een periode van
anderhalf jaar. Hierdoor is er gelegenheid om te werken aan uw professioneel
persoonlijk ontwikkelingsplan. Opdrachten voert u uit in de eigen praktijk. Op grond
van de gemaakte opdrachten, het bestuderen van de literatuur en de aanwezigheid
van 90% van de bijeenkomsten krijgt u een certificaat. De totale studiebelasting is
160 uur.

Inhoud opleiding op onderwerpen
Om de eigen competenties op het gebied van gedrag te vergroten zal een ‘toolkit’
gedurende de opleiding gevuld worden met kennis en vaardigheden. Want niet
alleen wordt kennis van verschillende gedragsproblemen opgedaan en verdiept, ook
komt uitgebreid aan bod welke observatie- en interventiemogelijkheden er zijn. Met
behulp van casussen en coöperatieve werkvormen wordt u hier actief mee aan het
werk gezet. Hierdoor wordt u toegerust om een adequate en planmatige aanpak van
de gedragsproblemen te realiseren in uw groep.

OnderwijsAdvies

Aan bod komt:
Planmatig handelen, met OHGW als rode draad
Aandacht voor verschillende stoornissen: ADHD, ASS, agressie, angst,
dwangmatig gedrag, motorisch onhandig, TOS, executieve functies
-

Observeren en rapporteren

-

Communicatie met ouders en leerlingen
Reflectie op eigen handelen

Heeft u belangstelling? Reageer!
Heeft u belangstelling voor deze opleiding, meldt u dan aan via de website.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon in uw
regio.
Locatie:
Data:
Tijd:
Duur:
Prijs:
Niveau:

Zoetermeer
Op de website van OnderwijsAdvies
14.00-18.00 uur
11 bijeenkomsten van 4 uur
€2300,- per deelnemer
De opleiding is gevalideerd door het Registerleraar

Contactpersonen Opleiding Gedrag

Annet van Eck (locatie Zoetermeer) a.vaneck@onderwijsavies.nl
Marije Buiting (locatie Hoofddorp) m.buiting@onderwijsadvies.nl
Paulien Brouwer (locatie Hoofddorp) p.brouwer@onderwijsadvies.nl
Natascha Veltrop (locatie Zoetermeer) n.veltrop@onderwijsadvies.nl
Shareda van der Bent (locatie Zoetermeer) s.vdbent@onderwijsadvies.nl
Meer informatie? Kijk op www.onderwijsadvies.nl

Locatie Zoetermeer
Van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer
info@onderwijsadvies.nl
www.onderwijsadvies.nl
T 079 329 56 00
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