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HBO PLUS OPLEIDING GEDRAGSSPECIALIST PO 
 

Samen ontwikkelen van een sterk pedagogisch schoolklimaat. 

 

Basis voor het kunnen omgaan met mogelijkheden en onmogelijkheden  

op het gebied van gedrag. 
 

Naast de leerkracht als specialist met een aangepast takenpakket is er steeds meer 

behoefte aan een gedragsspecialist in de school. Iemand die zich als leerkrachtbegeleider 

ontwikkelt tot de expert op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en 

pedagogisch klimaat. 

 

De ontwikkelingstaken competentie, autonomie en relatie (CAR) vormen de basis voor 

een goede pedagogische en didactische ontwikkeling. In de dagelijkse praktijk zien we 

echter leerlingen bij wie dit niet vanzelfsprekend is. Met de ontwikkeling van passende 

vormen van onderwijs wordt er een beroep gedaan op de competenties van de 

leerkracht als het gaat om het begeleiden van leerlingen met vormen van 

gedragsproblemen en stoornissen in de groep.  

 

Als gedragsspecialist ontwikkel je kennis en vaardigheden en praktijkoplossingen op het 

gebied van lastig gedrag, ernstig probleem gedrag en gedragsstoornissen. Je  

begeleidt en adviseert leerkrachten zowel bij individuele ondersteuningsvragen als bij 

vraagstukken die het pedagogisch klimaat van de groep aangaan. Op schoolniveau 

volg je de ontwikkelingen rond een veilig schoolklimaat en daag je het schoolteam uit 

kennis en vaardigheden op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en 

pedagogisch klimaat te vergroten. 

 

Wat leer je tijdens de opleiding: 

 Je leert planmatig handelingsgericht en oplossingsgericht te werken. Je 

gebruikt actuele kennis bij het proces van handelingsgericht observeren en 

arrangeren, je begeleidt het ontwerpen van passende 

onderwijsarrangementen voor leerlingen met (ernstige) gedragsproblemen. 

 

 Op schoolniveau ontwikkel je in samenspraak met de directie beleid op het 

gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en pedagogisch klimaat en 

ben je gericht op een succesvolle implementatie in de groepen.  

 

 Je doet klassenbezoeken en bent in staat samen met de leerkracht de 

groepsdynamische processen in kaart te brengen en een plan van aanpak 

te ontwikkelen en te begeleiden. 

 

 Naast interne samenwerking werk je ook veelvuldig samen met externen, al 

dan niet in het samenwerkingsverband, opdat de onderwijsarrangementen 

voor leerlingen zo optimaal mogelijk kunnen worden uitgevoerd.  

 

 Je bent gericht op professionalisering en begeleiding/coaching van 

collega. Om de begeleidende rol goed te kunnen invullen leer je zicht te 

krijgen op je persoonlijke opvattingen en overtuigingen: met welke bril kijk je 

naar leerlingen die zich niet als vanzelfsprekend ontwikkelen. Wat is je visie 
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over een professionele attitude van de leerkracht en hoe laat je dit zien in 

begeleidingsvaardigheden.  

 

 Als gedragsspecialist ben je in staat om te schakelen op verschillende 

niveaus in de school. Vanuit de expert rol en vanuit de begeleidende rol 

ontwikkel je je tot een middenmanager die een belangrijke rol vervult als het 

gaat om het welzijn van leerlingen en leerkrachten en ouders. 

 

Opleidingsconcept 

De opleiding is gericht op leren en het direct toepasbaar maken van het geleerde in 

de werksituatie. Wat speelt er in de school en hoe kun je een bijdrage leveren aan de 

innovatie en de ontwikkelingen binnen de school? Tijdens de opleiding word je 

aangesproken op zelfsturing en zelfontwikkeling, maar ook op samenwerkend en 

oplossingsgericht leren. De inspirerende en gevarieerde modulebijeenkomsten sluiten 

aan bij de huidige situatie en de opdrachten zijn direct in de praktijk toepasbaar. 

Kortom; resultaatgericht, praktijkgericht en efficiënt. Communicatie en reflectie zijn 

belangrijke onderdelen. 

 

Programmaopbouw 

 

Eerste studiejaar                                          Tweede studiejaar                                       

Module 1                                               

Attitude van de gedragsspecialist (uitvoering 

als tweedaagse) 

 

Module 2                                               

Passend onderwijs en orthopedagogisch 

handelen  

 

Module 3                                               

Begeleiden van omgaan met en voorkomen 

van gedragsproblemen/stoornissen  

 

Module 4                                               

Begeleiden van planmatig handelen t.a.v. 

sociaal –emotionele ontwikkeling en 

pedagogisch klimaat   

Module 5 

Begeleiden en coachen van verbetering 

pedagogisch handelen  

 

Module 6                    

Begeleiden van verbetering sociale 

veiligheid  

 

Module 7                                              

Begeleiden van veranderingsprocessen  

 

 

Module 8 

Onderzoek en onderzoeksvaardigheden  

 

 

 

Startmoment en uitvoeringslocaties 

De opleiding tot Gedragsspecialist gaat in januari 2017 van start. We hebben 

uitvoeringslocaties in Amsterdam en Enschede. De opleiding heeft een doorlooptijd van 

twee studiejaren. In het eerste jaar wordt gestart met een tweedaagse training en 

volgen er drie modules van elk twee volledige dagen. In het tweede studiejaar vinden 

vier modules (acht dagen) plaats, gemiddeld één dag per maand op de dinsdag. Er 

wordt in de planning rekening gehouden met de schoolvakanties. 
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Studielast 

De totale studielast van de opleiding komt neer op 420 studiebelastingsuren. Dit staat 

gelijk aan 15 ECTS (European Credit Transfer System). Een deel van de opdrachten heeft 

overlap met de eigen werkzaamheden. 

 

Diploma 

Iedere module wordt afgesloten met een werkopdracht. Gedurende de opleiding vul je 

het persoonlijk portfolio in. Dat maakt onderdeel uit van de eindbeoordeling.  

Na het positief afsluiten van alle onderdelen ontvang je een instituutsdiploma van OinO-

advies met een specificatie van de inhoud van de opleiding. 

De certificering van de opleiding bij de stichting Post-HBO wordt door OinO-advies 

aangevraagd. Zodra de opleiding gecertificeerd is ontvang je het diploma 

Gedragsspecialist Primair Onderwijs vanuit de stichting Post-HBO. Je wordt opgenomen in 

het landelijk register.   

 

Financiële investering 

De kosten voor de tweejarige opleiding tot Gedragsspecialist bedragen € 2.250,- per 

jaar, totaal € 4.500,- (inclusief diplomering), vrij van btw. Dit is exclusief kosten voor de 

tweedaagse training (€ 250,- per persoon) en verplichte literatuur en eventuele 

arrangementskosten. Er wordt per jaar gefactureerd maar termijnbetaling is mogelijk in 

overleg. De opleiding kan ook Incompany worden verzorgd. 

 

Studiekosten fiscaal aftrekbaar 

Betaal je zelf voor de opleiding, dan kun je de studiekosten als aftrekpost opvoeren bij de  

aangifte inkomstenbelasting. Er geldt een maximale belastingaftrek van € 15.000,- per 

jaar met een drempel van € 250,-. Je krijgt dus een fors deel van de opleidingskosten 

terug van de belastingdienst. 

 

Aanmelden  

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier via de website van OinO Advies 

(www.OinO-Advies.nl) of via de Inschool Academie (www.inschoolacademie.nl).  

 

Persoonlijk advies 

Wil je een persoonlijk advies of een offerte op maat? Neem hiervoor contact op met de 

Inschool Academie via telefoonnummer 033 462 27 17, e-mail: 

opleidingen@inschoolacademie.nl of met OinO-Advies via 0575 490 576, e-mail: 

info@oino-advies.nl 

 

De Inschool Academie en OinO advies 

De Inschool Academie is een initiatief van Inschool en OOG onderwijs en jeugd 

(www.oog.nl) en verzorgt geaccrediteerde opleidingen voor het PO en VO. OinO-Advies 

voorziet in trainingen en opleidingen gericht op de ontwikkeling van kennis en 

vaardigheden van onderwijsprofessionals. De Inschool Academie heeft door het hele 

land uitvoeringslocaties. De opleidingen worden zowel incompany als individueel 

aangeboden. 
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