
 NIEUW

Alle leerlingen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen op school. Met de komst van passend onderwijs zijn er 
meer kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. De Specialist Onderwijsbehoeften en Gedrag leert om te gaan 
met vragen als: Hoe ga ik om met kinderen met druk, angstig of opstandig gedrag? Wat vragen kinderen die 
onzeker zijn van mij als leraar? Welk effect hebben gedragsproblemen op de groepsdynamiek? Welke rol speelt een 
stoornis als autisme of ADHD hierbij? Hoe ga ik als leraar hiermee om?
In deze nieuwe post-hbo-opleiding staat het gedrag en de onderwijsbehoeften van het kind centraal.

Voor wie?
De opleiding is bedoeld voor professionals in het domein van Kind en Educatie die zich verder willen specialiseren in 
specifieke onderwijsbehoeften en gedrag van kinderen van 0 tot 14 jaar. Daarnaast heb je minimaal een 
bacheloropleiding afgerond in de sector Kind en Educatie.

                                       Specialist 
Onderwijsbehoeften en Gedrag

POST-HBO-OPLEIDING    

VOOR PROFESSIONALS DIE 
PASSEND ONDERWIJS IN DE 
PRAKTIJK WILLEN BRENGEN



In deze post-hbo-opleiding verdiep je jouw pedagogische en didactische vaardigheden ten aanzien van kinderen 
met specifieke onderwijsbehoeften. Je wordt je bewust van welke competenties je verder moet ontwikkelen en 
hoe je deze in de praktijk brengt. Doordat je je eigen leervragen formuleert, kun je het geleerde direct in de 
praktijk brengen. Bovendien leer je in leerteams met en van anderen. Je krijgt kennis aangereikt over 
onderwijsbehoeften en gedrag, gaat op onderzoek uit en leert hoe jij jouw onderwijs zo kunt vormgeven dat dit 
aansluit op alle kinderen.
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De professional deskundig in onderwijs- 
behoeften en gedrag:
. anticipeert op wat het kind nodig heeft en is
  zich bewust van zijn/haar eigen pedagogisch
  handelen;
. heeft kennis van de sociaal emotionele
  ontwikkeling van het kind en maakt
  onderscheid tussen normaal- en
  probleemgedrag;
. heeft een onderzoekende houding en voert
  een systematische probleemanalyse uit;
. stemt af op de behoeften van het kind en
  past handelingsgerichte adviezen toe voor
  kinderen met een ontwikkelingsstoornis,
  gedragsstoornis en/of motorische stoornis;
. zet methoden en instrumenten in om een
  veilige school te realiseren; 
. coacht eventueel collega’s of het team in het
  omgaan met specifieke onderwijsbehoeften.

Inhoud en opbouw
Het intake-assessment vormt de basis voor het 
formuleren van persoonlijke leerdoelen en het 
ontwikkelen van competenties, alsook het 
maken van keuzes voor de modules. Iedere 
module bestaat uit vier bijeenkomsten en 
wordt afgerond met een (praktijk)opdracht 
waarin de deelnemer aantoont dat hij over de 
gewenste competenties beschikt. In deze 
opleiding stimuleren we dat de deelnemer 
zelfregulerend werkt en kennis creëert door de 
dialoog en interactie te zoeken met anderen. 
Binnen het leerteam vindt intervisie plaats en 
bespreken de deelnemers hun leervragen. 
Voor het behalen van het post-hbo-diploma 
volgt de deelnemer minimaal vijf modulen en 
rondt hij de opleiding af met een eindportfolio 
en eindassessment (totaal 350 SBU).

Modules
. Pedagogisch handelen van de leraar;
. Sociaal emotionele ontwikkeling en groepsdynamica;
. Internaliserend gedrag;
. Externaliserend gedrag;
. Bewegen en leren;
. Veilige school;
. Coaching.
Er is gekozen voor een modulair systeem dat leidt tot een 
deelcertificaat per module (65 SBU) of tot een post-hbo-
diploma bestaande uit de intake, minimaal vijf modules, het 
eindportfolio en het eindassessment (25 SBU).
 
Docenten
De docenten zijn Gert-Jan Meijer (hogeschooldocent KPZ), 
Jorien van Heerde (trainer-procesbegeleider KPZ) en Henk 
Grit (hogeschooldocent Viaa) in samenwerking met gast- 
docenten.
 
Kosten
De kosten per module (65 SBU) bedragen € 530,- exclusief 
studiemateriaal. Het eindassessment kost € 300,-. Bij een 
volledige deelname aan vijf modules en het eindassessment 
voor een post-hbo-diploma zijn de totale kosten € 2950,-.

Registratie
De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger 
Beroeps Onderwijs Nederland (CIPION) en gevalideerd door 
www.registerleraar.nl.

Meer informatie
De opleiding start in september 2018 en vindt plaats op 
woensdagmiddagen. De opleiding is individueel, als 
(deel)team of in company te volgen.

Kijk op www.kpz.nl voor meer informatie en data en tijden 
van de voorlichtingsbijeenkomsten over master- en 
post-hbo-opleidingen van KPZ.

http://www.registerleraar.nl
http://www.kpz.nl

