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Scholingstraject: -Gedragsexpert in de School-  

 
 
Algemene inhoud 

a) Profielschets 

b) Bekwaamheden 

c) Relatie met HGW 

d) 5 modules 

e) Lerarenportfolio 

 

a) De profielschets van een gedragsexpert in de school, valt in 3 competentiegebieden te 

onderscheiden.  

De gedragsexpert als:  

- diagnosticus en begeleider van kinderen (in eigen groep en daarbuiten)  

- coach van collegae/leerkrachten  

- het primair onderwijsleerproces overstijgend op het gebied van gedragsproblematiek in 

de school –meedenker, visionair, begeleider- (bv. in het kader van Passend Onderwijs)  

 

b) De bekwaamheden die daaraan zijn gerelateerd: 

- inzicht hebben/verwerven van de aard en het profiel van specifieke gedragsproblemen 

en stoornissen het vermogen dit te plaatsen in een referentiekader  

- het kunnen onderscheiden van ontwikkelingskarakteristieke probleemgedragingen en 

structurele signalen van onderliggende problemen (vroegsignalering, anticiperend 

onderscheiden vermogen).  

- inzicht hebben in de mate waarin leer – en gedragsproblemen met elkaar interfereren 

(interactioneel kaderen). 

- De sociaal – emotionele ontwikkelingsgang van kinderen structureel kunnen stimuleren 

(handelen/technieken/methodieken/interventies)  

- Reflecteren op eigen gedrag, kunnen kijken en denken naar probleemgedrag als een 

problematische onderwijs-/opvoedingssituatie  

- Sensitief en responsief kunnen handelen (pedagogische sensitiviteit en –tact)  

- Op een constructieve, strategische en tactvolle wijze contact onderhouden met ouders 

en derden bij zorgsignalen en complex gedrag.  

 

c) Het functioneren van een gedragsexpert kan worden gerelateerd aan de 4 onderdelen 

van de HandelingsGerichte Werkwijze:  

1 Waarnemen/Signalering  

2 Begrijpen van de waarneming, transfer naar afgestemd Handelen  

3 Afgestemd Handelen en de transfer naar daadwerkelijke Uitvoering  

4 Evaluatie en de uitkomsten daarvan vertalen naar Reflectie op het eigen handelen en 

dat van anderen. 

 

d) In de modulen worden deze onderdelen ingebed in een theoretisch kader en vertaald 

naar de dagelijkse praktijk. Dit wordt door de trajectbegeleiders georganiseerd aan de 

hand van praktijkvoorbeelden, onderlinge, collegiale uitwisseling en praktisch 

werkmateriaal. Twee modulen ( 2 en 4 ) worden daarnaast afgesloten met een 

praktijkwerk. Module 5 is de afsluiter met een vertaalslag van hetgeen de cursist aan 

inzichten en vaardigheden heeft verworven naar de eigen praktijksituatie. De cursist als 

gedragsexpert in de eigen School. Er zijn richtlijnen genoemd voor data; deze worden 

echter in overleg met de opdrachtgever definitief vastgesteld. 

 

E) De opleiding Gedragsexpert in de school, is eerder gevalideerd door het 

Lerarenregister voor 190 RU, onder de code: FOfjhUjkPf. De opleiding is nu onder 

dezelfde naam en code opgenomen in het Lerarenportfolio. 
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Eerste studiejaar:  

Basiskader gedragsexpert- aard en profiel van gedragsproblemen in de schoolsituatie  

 

Module 1: Waarnemen/Signalering I  

(vroegsignalering en anticiperend onderscheiden van zorgsignalen mbt probleemgedrag)  

 

4 bijeenkomsten  

 

Centraal in deze module staat de vraag: 

Wanneer spreekt men van gedrag als ‘probleemgedrag’?  

En: Wanneer zijn ervaren zorgsignalen ‘werkelijk’ reden tot zorg?  

Aan bod komt:  

 

A.-Highlights in de ontwikkelingspsychologie en ontwikkelingspsychopathologie, oa. 

*identiteitsontwikkeling  

*morele-en gewetensfunctieontwikkeling  

*gehechtheidsrelatieontwikkeling  

*sociaal-cognitieve ontwikkeling  

B.-de interactie tussen leren-gedrag, leraar-leerling, school-thuissituatie, school-

maatschappij.  

C.-Vroegsignalering door het onderscheid te leren maken tussen zorgsignalen van 

voorbijgaande aard en die zorgsignalen die meer structureel/fundamenteel van aard zijn.  

 

 

Module 2: Begrijpen/Handelen I (preventie) 

(van theoretisch basis van probleemgedrag naar eerste lijn-interventie)  

 

4 bijeenkomsten  

 

In deze module worden de waarnemingen vertaald naar eerste-lijn-interventies.  

 

Aan bod komt: 

-pestgedrag  

-onrustig gedrag  

-ontwikkelingskarakteristiek probleemgedrag (koppigheidsfase/pubergedrag)  

-problemen in motivatie en taakgerichtheid  

-aandachtsproblemen  

 

En de vertaalslag naar eerste lijn-interventies: 

-ABC-schema  

-cognitieve gedragstechnieken  

-gedragstherapeutische technieken (behaviorisme) 

-interactionele methodiek  

-Time-out en Switch  

-PAD  

-PBS  

 

Evaluatie/Reflectie: praktijkwerk; uitwerking van een case-study naar eerste lijn-

interventie. 
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Tweede studiejaar:  

Verdieping naar het omgaan met structureel complexe situaties mbt gedrag  

 

Module 3 Waarnemen en Signalering II 

 

4 bijeenkomsten 

 

In deze module staat de theorie/kennisverwerving van de structurele, fundamentele 

problematiek centraal. Daar waar men er rekening mee dient te houden dat de leerling 

wellicht onvermogend is om zijn/haar gedrag aan te passen aan geldende normen en 

waarden; door structurele problemen in de informatieverwerking of in het kader van 

(gediagnosticeerde) psychosociale stoornissen. 

 

Aan bod komen: 

-Informatieverwerkingsstoornissen (ASS/ADHD) 

-Hechtingsstoornissen  

-Oppositionele stoornissen (ODD)  

-Stemmingsstoornissen (Angsten en Depressie)  

-KOPP-kinderen (Kinderen van Ouders met Psychosociale Problemen) 

 

Eventueel kan een gastspreker uit het aangrenzend werkveld (jeugdpsychiatrie, 

jeugdzorg, medisch kinderdagverblijf) kan in overleg met de opdrachtgever worden 

georganiseerd door de trajectbegeleider. 

 

 

Module 4. Begrijpen en handelen II (curatief, tweedelijns interventie)  

 

4 bijeenkomsten 

 

Aan bod komen:  

-neutraal affectief kaderen 

-pedagogisch sensitiviteit en -tact  

-interventies bij ODD (van Manen)  

-Cognitieve denkstrategieën tbv Angststoornissen en ASS (TOM-training/Mindfullness)  

-EMDR-schema’s  

-het verbeteren van het executief functioneren bij lage sociaal-cognitieve intelligentie  

-communicatie met kinderen met gedragsstoornissen (kritisch onderzoeken van de eigen 

communicatiestijl)  

-communicatie met ouders en derden bij complex gedrag  

 

Evaluatie/Reflectie: praktijkwerk; 

uitwerking van een case-study naar curatieve interventie. 

 

 

 

Module 5: afsluiting (Het functioneren van de gedragsexpert in de eigen praktijk) 

 

 

3 bijeenkomsten  

 

In deze bijeenkomsten wordt desgewenst met een kleinere groep in intervisie-vorm 

gewerkt aan de vertaalslag naar de huidige praktijksituaties van de cursisten. Voor de 

eindpresentatie wordt een onderwerp uit het 2e cursusjaar uitgewerkt (psychosociale 

stoornissen en/of tweedelijns interventie). 
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Aan bod komen;  

-de huidige schoolsituatie van de cursist mbt gedragsproblematiek/zorgsignalen 

gerelateerd aan het kader Passend Onderwijs  

-het zorgsysteem van de school  

-het eigen portfolio: welke ambities heeft de cursist in de rol van gedragsexpert, wat zijn 

mogelijkheden binnen het huidig werkveld?  

-opzetten van een vorm van collegiale kennisdeling van hetgeen de cursist heeft geleerd 

in het traject (bv. informatieavond/website/handleiding/ppt etc.) 

 

  

Bijlagen: 

1: 7 competentiedomeinen voor leraren ‘speciaal bekwaam’ (WOSO) 

2: Contactgegevens en informatie 
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Bijlage 2. 

 

Het scholingstraject is ontworpen door Andréa van ’t Schip-Den Haring en samengesteld 

door Harry Velderman en Andréa van ’t Schip-Den Haring. 

 

Het traject bestaat uit 5 modulen verdeeld over 2 studiejaren. De modulen bestaan uit 4 

bijeenkomsten m.u.v de afsluitende module, die telt 3 bijeenkomsten.  

De groepsgrootte van de cursussen bedraagt idealiter maximaal 16 deelnemers.  

 

Contactgegevens:  

Harry Velderman |harry@velderman.com|06-16017008| 


