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Gedragsexpert voor onderwijsassistenten… 
 
Nu is er een speciale opleiding voor onderwijsassistenten, naar idee van Andréa van ’t Schip 
– Den Haring (2019) en uitgewerkt door Velderman.Com. 
De opleiding duurt 1 schooljaar en is gericht op de kerntaken van het eigen beroepsprofiel. 
Er zijn 8 bijeenkomsten van 3 uur en het deelnemersaantal is 12 tot 16. 
Heel belangrijk is steeds: wie ben jezelf – want je neemt steeds jezelf mee! 
Deze rode draad komt in het tweede deel aan de orde. 
 
Onderdeel 1: 
Hoe kun je beter signaleren? 
Waarnemen en een beeld vormen (geen oordeel).  
Onderdeel 2: 
Kennis over gedragsaanpak (interventies). 
Welke invloed heb je bij de leerling (eerstelijn – tweedelijn)? 
Onderdeel 3: 
Wie ben ik – wat heb ik geleerd? 
Slotbijeenkomst met een uitwerking van thuiswerkopdrachten en bijeenkomst 5. 
 
 
 

Gedragsexpert voor Onderwijsassistenten - jaaroverzicht 
1-2 
Ontwikkelingspsychologie 

 
5 Je eigen rol  

(gesplitste groep) 

6 eerstelijns 
interventies 

8* PPR 
Presentatie 

Persoonlijke  
Reflectie 

3-4 
Gedragsproblematiek 

7 tweedelijns 
interventies 

Docent:  

In overleg 

Docent:  

In overleg  

Docent: 

In overleg 

Docent: 

Harry Velderman 
* De PPR is de slotbijeenkomst, waarop aansluitend de certificering plaatsvindt met een hapje en drankje… 

 
 
 

Inhoud in vogelvlucht…  
 
 
Bijeenkomst 1: 
Typen ontwikkelingsgang: het racebaanmodel (Andréa van ’t Schip) 
Identiteitsontwikkeling (Erikson) 
Temperamenten 
 
Bijeenkomst 2: 
Ontwikkelingsproblemen: problemen in het omzetten van Denken naar Doen 
Ontwikkeling van het denken - breintheorie 
Wat is performale ontwikkeling - coördinatie van handelen of dyspraxie 
Imitatie-leren 
Beelddenkers 
 
Bijeenkomst 3: 
Internaliserende Gedragsproblematiek en herkomst 
Primair acting-in: angst-faalangst, stemmingsproblemen 
Psychiatrische beelden 
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Bijeenkomst 4 
Externaliserende Gedragsproblematiek en herkomst 
Primair acting-out: overschreeuwen, angstbijten en oppositioneel gedrag 
Psychiatrische beelden 
 
Bijeenkomst 5 (gesplitste groep): 
Wie ben ik, en/of wie wil ik zijn in mijn vak, in deze tijd, op deze werkplek en werkend met 
deze doelgroep? 
Wat zie ik en/of wat zie ik (nog) niet? 
Waar sta ik nog voor de waarneming van het kind of de situatie? 
Hoe is mijn eigen temperament en hoe heeft het zich ontwikkeld? 
Wat zijn mijn waarden en normen en zijn ze (steeds)aan mij bekend? 
Welke ervaringen en inzichten wil ik delen? 
Hoe kan ik dat zo effectief mogelijk doen? 
 
Bijeenkomst 6: 
Introductie: Gedragsveranderingstechnieken: Behaviorisme, Time Out, 
Cognitieve Gedragstraining; 
Vragenronde 1 voor de persoonlijke reflectie en presentatie (PPR) 
 
Bijeenkomst 7: 
Introductie Therapeutische Interventies: Neutraal affectief kaderen, Oplossingsgerichte 
therapieën, Sensorische integratie 
Vragenronde 2 voor de presentatie (PPR) 
 
Bijeenkomst 8: 
Onder leiding van Harry presenteren de cursisten hun Persoonlijke Reflectie m.b.t. de rol van 
OAS bij (meergelaagde) Gedragsproblematiek en delen zo hun verworven kennis, 
vaardigheden en inzichten.  
Daarna afsluiting met certificaat, drankje en buffet. 
 
 
Website:  

www.velderman.com   

e-mail:  

harry@velderman.com 
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06-160 170 08 (Harry) 
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