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Post-hbo-opleiding

Specialist onderwijs-
behoeften en gedrag

• Wat vragen kinderen met AD(H)D 
van mij als leraar? 

• Hoe ga je in de les om met 
kinderen die een stoornis in het 

 autismespectrum hebben? 
• Hoe kan de schoolomgeving 

kinderen structuur bieden? 
• Welk effect hebben gedragspro-

blemen op de groepsdynamiek? 

Als (startende) leerkracht krijg je 
dagelijks te maken met derge-
lijke vragen en dat kan best een 
uitdaging zijn. In de eenjarige 
post-hbo-opleiding Specialist 
onderwijsbehoeften en gedrag 
leer je omgaan met deze vraag-
stukken. Natuurlijk breng je ook je 
eigen casussen in. De opleiding 
ondersteunt je in de ontwikkeling 
van startbekwaam naar basis-en 
vakbekwaam. 

Inhoud 
In de post-hbo-opleiding Specialist 
onderwijsbehoeften en gedrag 
neem je kennis van verschillende 
leer-, gedrags- en ontwikkelings-
stoornissen. Hoe signaleer je ze? En 
hoe ga je ermee om in de groep? 
Ook is er aandacht voor je peda-
gogisch handelen. Je ontdekt je 
eigen stijl daarin en leert een veilig 
pedagogisch leerklimaat realiseren 
in de groep en op schoolniveau. 
Voor de opleiding voer je een inta-
kegesprek. Daarna volg je verschil-
lende modules:

Module 1
Sociaal-emotionele ontwikke-
ling en groepsdynamica
Leer alles over de ontwikkelstadia 
van kinderen van 0-14 jaar op fysiek, 
cognitief (denken, taal en rekenen) 
en sociaal-emotioneel gebied. Deze 
kennis stelt je in staat  een leerrijke 
en ontwikkelingsgerichte omgeving 
te creëren die uitlokt tot ontwikke-
ling. De module behandelt boven-



dien de rol van groepsdynamica en 
sociaal-emotionele methodes en 
volgsystemen.

Module 2
(Ortho)pedagogisch handelen 
van de leraar
Verken de kracht van het kind met 
behulp van de basisbehoeften 
relatie, competentie en autonomie. 
Andere kernbegrippen in deze 
module zijn: de cyclus van hande-
lingsgericht werken, sociaal-emo-
tionele ontwikkeling, pedagogisch 
klimaat en voorwaarden voor leren 
zoals motivatie, concentratie en 
zelfstandigheid. 

Module 3
Internaliserend gedrag
Hoe herken je autisme, AD(H)D,
hechtingsproblematiek, angst en 
depressie? En hoe stimuleer je de 
leer- en sociaal-emotionele ontwik-
keling van kinderen die ermee 
te maken hebben? Doel is om 
te komen tot handelingsgerichte 
adviezen voor de dagelijkse praktijk 
en tot een ontwikkelingsperspectief.

Module 4 
Externaliserend gedrag
Hoe herken je de gedragsstoor-
nissen ODD (opstandig gedrag) en 
CD (normoverschrijdend gedrag)? 
En hoe stimuleer je de leer- en 
sociaal-emotionele ontwikkeling 
van kinderen die ermee te maken 
hebben? Doel is om te komen tot 
handelingsgerichte adviezen voor 
de dagelijkse praktijk en tot een 
ontwikkelingsperspectief.

Module 5
Coaching van het team 
Hoe helpen gesprekken met 
externe experts je bij de begelei-
ding van kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften en gedrags-
kenmerken, zowel in de groep als 
aangaande de zorglijn in school? 
Je leert hoe je collega’s coacht en 
het teamleren stimuleert wat betreft 
het omgaan met kinderen met 
specifieke onderwijsbehoeften en 
gedragskenmerken. 



Studiebelasting
350 uur, te verdelen over de intake, 
zestien bijeenkomsten, zelfstudie, 
praktijkopdrachten, portfolio-
opbouw en een eindpresentatie.

Vooropleiding
Pabo of hbo-pedagogiek

Planning
De opleiding start in september 
2020. 
Kijk voor de actuele gegevens op 
www.iselingeacademie.nl/gedrag.

Locatie
Iselinge Academie
Bachlaan 11, Doetinchem
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