Factsheet Cursus Omgaan met gedragsproblemen
in het kader van Passend onderwijs
Do’s & don’ts in het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen

-

Voor tweede- en eerstegraads leraren en pabo-bevoegden in de regio Den Haag
Een cursus van 4 bijeenkomsten van maximaal 2 uur met beperkt huiswerk
Informatie meteen bruikbaar in de dagelijkse praktijk
Smaakmaker voor een opleiding Master Educational Needs (voorheen Master SEN)
Start op donderdagmiddag 16 november
Geen kosten voor deelnemers en scholen, dankzij subsidie van de gemeente Den Haag

Doel van de cursus
Passend onderwijs stelt jou als leraar voor meer uitdagingen. In deze cursus ‘Omgaan met
gedragsproblemen’ leer je leerlingen observeren die meer ondersteuning nodig hebben bij het grip
krijgen op de leerstof of op sociaal-emotioneel gebied. Ook krijg je handvatten voor het omgaan
met leerlingen die een leerachterstand of gedragsproblemen hebben.

Studielast, werkvormen en huiswerk
De cursus beslaat 4 bijeenkomsten van 2 uur; er wordt geen huiswerk gegeven. De bijeenkomsten
bestaan uit een presentatie door de cursusleider en het bespreken van cases. Er wordt beperkt
huiswerk gegeven (circa 1 uur).
Voorbereiding
Aanbevolen literatuur: ‘Gedrag is meer dan je ziet’ en ‘Het verwende kind-syndroom’, boeken
geschreven door cursusleider Willem de Jong.
Afsluiting
Er is geen eindopdracht die je moet maken; je krijgt een deelnamecertificaat.
Het volgen van de cursus telt niet mee voor de professionalisering ten behoeve van het
Lerarenregister.
Cursusleider
Willem de Jong is docent, auteur, spreker en workshopgever. Willem was werkzaam als docent en
directielid op het snijvlak van onderwijs en kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij schreef boeken over
leerlinggedrag, waaronder ‘Gedrag is meer dan je ziet’ en ‘Het verwende kind-syndroom’.
Cursusdata
Donderdag 16 en 30 november, 14 december 2017 en 18 januari 2018, van 16.00-18.00 uur. Inloop
vanaf 15.30 uur.
Locatie
Edith Stein College, Louis Couperusplein 33, 2514 HP Den Haag
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Inhoud
Deel 1: Gedrag is meer dan je ziet
Wat kunnen oorzaken van gedragsproblemen zijn? Niet alle opstandige gedragsuitingen wijzen in de
richting van een gedragsstoornis!
In de presentatie wordt stilgestaan bij de verschillende domeinen (kind, gezin, school en verdere
omgeving) en risicofactoren zoals erfelijkheid, temperament, voorbeeldgedrag, vernedering,
schaamte, verwaarlozing, ziekte, rouw, mishandeling en buurt.
Deel 2: Ontwrichte kinderen in de klas
Hoe herken je kinderen met hechtingsproblematiek en getraumatiseerde kinderen in de klas? Soms
lijkt hun gedrag op dat van leerlingen met ADHD, autisme, angst, depressie of gedragsstoornissen.
Als leraar kun je met kennis van zaken en begrip het verschil maken en de levens van deze jonge
mensen weer op de rails zetten.
Deel 3: Psychopathologie & Alles voor je kind
Wat is kenmerkend gedrag van leerlingen met ADHD, autisme, angst en depressie? Je krijgt ook
handelingswijzers hiervoor aangereikt.
Tevens komen de gevolgen van de verwennende en soms grenzeloze opvoedstijl van ouders aan de
orde, plus een aanpak die hiervoor effectief is.
Deel 4: Pedagogische teamaanpak
Centraal staat het belang van een gemeenschappelijke visie op de aanpak van gedrag binnen de
school. Uitgangspunt zijn de principes van Positive Behavior Support (PBS), waarbij de focus ligt op
het aanleren van gewenst gedrag.
Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden, dankzij subsidie van de gemeente Den Haag.
Aanmelden
Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers. Geef je op via info@derodeloper.nu, onder vermelding
van je naam, vak, bevoegdheid en school.
Je ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving. Wie het eerst komt …
Meer informatie
Meer informatie op www.derodeloper.nu en www.gedrag.nu
Ander aanbod van De Rode Loper
-

-

Bevoegdheidstrajecten voor pabo-bevoegden in samenwerking met de Hogeschool
Utrecht (maatwerktraject voor een tweedegraads bevoegdheid of een kort traject voor
groepsleerkracht onderbouw vmbo b/k)
Master Leren en Innoveren voor schoolleiders
Incentive-programma De Haagse Lucifer voor docenten
Haagse Lerarenbeurs

Meer informatie op www.derodeloper.nu
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