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Gedragsspecialist Verdieping 

opleiding 

 

De opleiding ‘Gedragsspecialist Verdieping’ is voor coachende onderwijsprofessionals die 

kennis over gedrag willen verspreiden binnen hun school. De opleiding heeft als doel om 

onderwijsprofessionals kennis, inzichten en vaardigheden te bieden waarmee zij leerlingen, 

collega’s en ouders kunnen motiveren tot gedragsverandering. 

 

Webpagina Gedragsspecialist Verdieping:  

https://www.c-lion.nl/opleiding/gedragsspecialist-verdieping 

 

https://www.c-lion.nl/opleiding/gedragsspecialist-verdieping


Via Vinci Academy is onderdeel van het Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs (C-LiON),  
KvK Breda 60264659. Bezoekadres: Paardeweide 5, Breda. Postadres: Postbus 3284, 4800 DG Breda. Tel: (076) 543 00 60.  
E-mail: info@c-lion.nl. Web: www.c-lion.nl. 

 

In het kort 

Doelgroep 
De opleiding ‘Gedragsspecialist Verdieping’ 
is bestemd voor elke professional in het 
onderwijs die zich wil focussen op het 
coachen en begeleiden van leraren; het 
versterken van de samenwerking met 
ouders; en mede-vormgever wil zijn van 
veranderingsprocessen ten aanzien van de 
kwaliteit van leerlingbegeleiding op het 
gebied van gedrag en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Dit kunnen leraren zijn vanuit 
primair, secundair en middelbaar (speciaal) 
onderwijs. Ook voor IB’ers en 
onderwijskundig teamleiders die op de 
hoogte willen zijn van relevante, actuele en 
evidence informed informatie kan deze 
opleiding interessant zijn. 

We adviseren om voorafgaand aan 
Gedragsspecialist Verdieping de post-
hbo opleiding Gedragsexpert te volgen. Wij 
geven u hier graag meer informatie 
over: mail voor meer informatie naar 
info@c-lion.nl of bel 076 543 00 60 . 

 

Inhoud 
De volgende thema’s zijn in deze opleiding 
opgenomen: 

• Oplossingsgericht denken in de klas 
en in de school 

• Weerstand ombuigen naar motivatie 
• Groepsprocessen en pesten 
• Communicatie met leraren en 

ouders 
• Schoolbreed preventief omgaan met 

gedrag 
• Persoonlijke, professionele groei; 

persoonlijke motieven en 
competenties in relatie met de 
omgeving. 

Indien de opleiding incompany wordt 
verzorgd, worden deze thema’s en 
voorbeelden geheel afgestemd op de eigen 
waarden en wensen van de school. 

Studiebelasting 
We adviseren 4 tot 8 uur per week 
structureel te besteden aan de opleiding; dit 
is inclusief verwerkingsopdrachten op de 
werkplek. De totale studielast van de 
opleiding bedraagt 350 uur (= 12,5 EC’s). 
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Studieprogramma 

De opleiding bestaat uit de volgende vier 
leergangen: 

1: Leergang ‘Groepsdynamica’ 

Binnen deze leergang ontwikkelt u 
analysevaardigheden ten aanzien van 
groepsprocessen en pestgedrag in de 
klas en in de school. Aan het einde van de 
leergang kunt u op basis van actuele, 
wetenschappelijke inzichten een keuze 
maken voor passende interventies. 

• Module ‘Ongezonde 
groepsdynamieken’ 

• Module ‘Interventies op 
individueel, klas- en schoolniveau’ 

• Module ‘Pestbeleid’ 

2: Leergang ‘Communiceren en 
motiveren’ 

U ontwikkelt vaardigheden die het 
mogelijk maken om vanuit samenwerking 
met leerlingen, leraren en omgeving 
oplossingsgericht te werk te gaan. U leert 
om leraren te motiveren en te begeleiden, 
waarbij u vanuit een coöperatieve sfeer 
een vruchtbare communicatie tot stand 
brengt. Tevens leert u om eerder 
opgedane competenties rondom het 
veranderen van gedrag in te zetten bij de 
begeleiding van leraren en bij een 
constructieve communicatie met 
stakeholders. 

• Module ‘Basistechnieken 
communiceren 1’ 

• Module ‘Basistechnieken 
communiceren 2’ 

• Module ‘Aansluiten en motiveren’ 
• Module ‘Geweldloos 

communiceren’. 

 

 

 

3: Leergang ‘Zelfsturing en 
veranderprocessen’ 

U wordt (individueel) begeleid om uw 
mentale veerkracht en persoonlijke 
effectiviteit te versterken. Hierbij leert u uw 
visie, missie en ambities kennen en weet 
u waar u energie van krijgt. Ook leert u 
hoe u uw mentale energie op peil kunt 
houden en hoe u negatieve energie kunt 
reguleren en beperken, met name in het 
samenwerken met anderen. 

• Module ‘Professionele identiteit’ 
(tweedaagse). 

• Module ‘Verandermanagement’. 
• Intervisie. 
• Persoonlijke 

voortgangsgesprekken in de vorm 
van onderwijscoaching. 

• Werkplekleren, met feedback door 
de feedbackgever. 

• Zelfstandig leren in relatie tot de 
doelen uit het PGD. 

4: Leergang ‘De kritische professional’ 

U wordt gedurende de hele opleiding 
gestimuleerd uzelf te ontwikkelen tot 
professionele probleemoplosser, waarin 
reflectie, analyse, synthese, planmatig 
handelen en evaluatie kernbegrippen zijn. 

• Modulereeks ‘Observeren en 
concluderen’. 
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Rode draden 
Twee rode draden lopen door de opleiding 
heen: 

• Werkplekleren in de eigen school: 
op basis van de modulen worden 
praktijkopdrachten uitgevoerd. 

• Persoonlijke 
competentieontwikkeling: iedere 
student krijgt twee keer 
persoonlijke coaching door de 
kerndocent op basis van de (MMI-
)drijfverentest en het Persoonlijk 
Groeidocument (PGD). Aan het 
begin en eind van de opleiding 
wordt een 360 graden feedback 
uitgevoerd, als mede-bewijs dat de 
competenties zijn ontwikkeld. 

Werkvormen 
De opleiding wordt uitgevoerd volgens de 
beproefde C-LiON / Via Vinci Academy-
didactiek; Creation Based Learning®, die 
optimaal tegemoet komt aan de wensen 
van professionals: praktijkgericht, 
resultaatgericht en activerend. De 
opleiding doet een sterk beroep op de 
zelfverantwoordelijkheid van de 
studenten. 

 

 

Praktische informatie 

Prijs 
Voor deze opleiding betaalt u (inclusief 
toegang tot de e-learning): € 3.490,- 
Kosten literatuur: additioneel 
Onze opleidingen zijn btw-vrij 
 
Studiebelasting 
We adviseren 4 tot 8 uur per week 
structureel te besteden aan de opleiding; dit 
is inclusief verwerkingsopdrachten op de 
werkplek. De totale studielast van de 
opleiding bedraagt 350 uur (= 12,5 EC’s). 

Locaties en data 
De opleiding wordt aangeboden voor 
individuele deelnemers, op de locaties: 
Breda, Hoofddorp en Zwolle. Er zijn 
meerdere startmomenten per jaar. Tot 
enkele weken voorafgaand aan de startdag 
is het in enkele gevallen mogelijk om de 
locatie aan te passen aan uw wensen 
indien de samenstelling van de groep dit 
mogelijk maakt. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met ons secretariaat. 
Daarnaast worden incompany trajecten 
verzorgd, verspreid over het hele land. 

Docenten 
De opleiding wordt verzorgd door 
vakbekwame docenten: (ortho-)pedagogen, 
psychologen, onderwijskundigen. Zij 
kennen het onderwijs van binnenuit of zijn 
in ieder geval specialist op hun vakgebied. 
 
Drs. Suzan ter Riele; 
Drs. Tatiana Bastiaanse. 

 

 


