Basis
Omschrijving
De basiscursus biedt in korte tijd gedegen achtergrondkennis over de uitgangspunten van SWPBS en
informatie over wat de implementatie van SWPBS voor de praktijk kan betekenen.
De cursus omvat 2 lesdagen aan het begin van het schooljaar
Inhoud
Onderwerpen die in de basiscursus aan bod komen zijn:
de vijf pijlers van SWPBS:
1. Schoolbreed werken aan gedrag vanuit gedeelde waarden
2. Preventie staat centraal: zoveel mogelijk voorkomen van gedragsproblemen
3. Positieve insteek: aanleren, oefenen en waarderen van gewenst gedrag op basis van
heldere, eenduidige gedragsverwachtingen
4. Planmatige systematische aanpak op basis van data
5. Partnerschap met ouders en samenwerking met ketenpartners
De functie van gedrag en daarbij passende interventies en strategieën
PBS in de klas
Voor wie
Deze basiscursus is geschikt voor alle leraren die verantwoord kennis willen maken met SWPBS, voor
leraren die actief zijn (of worden) in het PBS-team en voor leraren die gaan werken op een PBSschool.
Doel
Na deze cursus ben je in staat om als lid van het PBS-team een bijdrage te leveren aan de
schoolontwikkeling in jouw school en weet je als PBS-vertegenwoordiger hoe je in het schoolteam
functioneert. Leraren, die nieuw zijn op een SWPBS-school, kunnen door deze cursus snel integreren
en meegaan in bestaande ontwikkelingen en hun eigen rol hierin oppakken in het schoolteam.
SBU: 18 uur
Mogelijke lesplaatsen: Utrecht, Zwolle, Den Bosch (afhankelijk van de inschrijvingen)

Coach
Omschrijving
In de cursus voor PBS-coach bieden we leraren en andere onderwijsprofessionals de gelegenheid om
zich als PBS-coach/ervaren PBS-teamlid te ontwikkelen, terwijl een school SWPBS invoert.
Een PBS-coach begeleidt scholen bij het implementeren van SWPBS in de school. De PBS-coach
ondersteunt en faciliteert dit schoolontwikkelingstraject door gebruik te maken van materialen en
instrumenten die effectief zijn gebleken in het kader van SWPBS en die passen bij de cultuur van de
school. De PBS-coach werkt daarbij vanuit het principe dat de school zelf in toenemende mate de
leiding neemt om duurzame veranderingen te realiseren door middel van de PBS-aanpak.
De opleiding omvat 8 hele lesdagen en 1 halve dag, verspreid over anderhalf jaar. In de opleiding
komen de pijlers van SWPBS aan bod en worden de professionals opgeleid om de benodigde
schoolontwikkeling te faciliteren door systematisch, datagestuurd te werken. Tussentijds maken de
cursisten opdrachten, gerelateerd aan de invoering van SWPBS op school. Na deze opleiding is de
coach in principe in staat om op (eigen) scholen de invoering van SWPBS goed te begeleiden.
Inhoud
De focus van de coachopleiding ligt vooral op basisinterventies die zich richten op
schoolontwikkeling. Het theoretisch kader van SWPBS wordt direct vertaald naar de eigen dagelijkse
onderwijspraktijk en de rol van de cursist daarin. Vanaf de vierde opleidingsdag vormt begeleide
intervisie een vast onderdeel van de opleiding.
Onderwerpen die in de opleiding aan bod komen zijn:
de vijf pijlers van SWPBS:
1. Schoolbreed werken aan gedrag vanuit gedeelde waarden
2. Preventie staat centraal: zoveel mogelijk voorkomen van gedragsproblemen
3. Positieve insteek: aanleren, oefenen en waarderen van gewenst gedrag op basis van
heldere, eenduidige gedragsverwachtingen
4. Planmatige systematische aanpak op basis van data
5. Partnerschap met ouders en samenwerking met ketenpartners
De functie van gedrag en daarbij passende interventies en strategieën
PBS in de klas
het aansturen en begeleiden van het implementatieproces van SWPBS met aandacht voor:
- De rol van de SWPBS-coach en het PBS-team
- Samenstellen van een implementatieplan op maat voor de klant/eigen school
- Kennis en vaardigheden om het proces van dichtbij te begeleiden naar een zelfstandig
functionerend systeem binnen de school of het instituut
- Datagestuurd begeleiden
- Bewustwording en ontwikkeling van de eigen kwaliteiten m.b.t. het begeleiden van het
organisatieontwikkelingsproces van SWPBS in scholen
Borgen van SWPBS in de school met behulp van daarvoor ontwikkelde instrumenten
De landelijke SWPBS-conferentiedag is ook onderdeel van de opleiding. De conferentiedag kan
gevolgd worden in het eerste of het tweede jaar van de opleiding. De kosten voor de conferentie zijn
niet bij de prijs inbegrepen.

Voor wie
We bieden leraren en andere onderwijsprofessionals de gelegenheid om zich als PBS-coach/ervaren
PBS-teamlid te ontwikkelen, terwijl een school SWPBS invoert. Wij gaan ervan uit dat PBS-coaches al
goed opgeleide, ervaren schoolontwikkelaars zijn.
Het traject tot PBS-coach wordt vooral als een specialisatie gezien om tot duurzame veranderingen
te kunnen komen in scholen, waardoor gedragsvraagstukken effectief aangepakt worden.
Deze opleiding is ook geschikt voor alle leden van het PBS-team, zoals de voorzitter van het PBS-team
of de datamanager, zodat zij hun PBS-voorbeeldrol in de school goed kunnen vervullen. De PBScoördinator wordt vaak gezien als de interne PBS-coach die, vanaf de start van de invoering en in
samenwerking met een externe PBS-coach, het proces van invoering en borging van SWPBS in de
school coördineert.
Doel
Na deze cursus ben je startbekwaam om op (eigen) scholen de implementatie van SWPBS te
begeleiden.
SBU: 86
Mogelijke lesplaatsen: Utrecht, Zwolle, Den Bosch (afhankelijk van de inschrijvingen)

Specialist
Omschrijving
De PBS-specialist is een interne (bijvoorbeeld IB’er) of externe medewerker (bijvoorbeeld uit de
jeugdzorg of een onderwijsbegeleidingsdienst) die leerlingen, personeel en ouders extra kan
ondersteunen. De PBS-specialist is een expert in het analyseren van gedragsvraagstukken en
vraagstukken op het gebied van leren.
In de opleiding leer je hoe je interventies kunt inzetten: gele interventies voor specifieke groepen
leerlingen of rode interventies voor individuele leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften,
op school en desgewenst in de thuissituatie. De PBS-specialist speelt een belangrijke rol bij het
ondersteunen van personeel en ouders.
De opleiding omvat 5 hele lesdagen en 1 halve dag, verspreid over een schooljaar.
Inhoud
De focus van de opleiding SWPBS-specialist ligt op de theorie en de uitvoering in de eigen
onderwijspraktijk van gele interventies (tier 2) en rode interventies (tier 3) binnen de schoolbrede
aanpak School Wide Positive Behavior Support.
Vanaf de derde opleidingsdag is begeleide intervisie een vast onderdeel van de opleiding.
Onderwerpen die in de opleiding aan bod komen zijn:
Datagestuurde besluitvorming om over te gaan naar gele interventies (tier 2) en rode
interventies (tier 3) in relatie tot groen (tier 1)
Gele en rode interventies: voorwaarden, doelen, uitvoering en effect
Check in check out, proces en uitvoering
Eenvoudige en uitgebreide gedragsfunctie-analyses (GFA)
Ontwikkelen van groepsinterventieplannen
‘Wrap around’-proces
Gedragsinterventieplannen (GIP)
Datagestuurde evaluatie van gele en rode interventies
Borging van gele en rode interventies
Voor wie
Wij bieden leraren en andere onderwijsprofessionals de gelegenheid om zich te ontwikkelen tot PBSspecialist. Zij hebben al ervaring met de implementatie van de basisprincipes van SWPBS.
De PBS-specialist in opleiding is al vertrouwd met het ondersteunen van leerlingen, leraren en/of
ouders. PBS-specialisten zijn bijvoorbeeld werkzaam in de jeugdzorg of in de ambulante begeleiding.
Ook professionals binnen scholen die een taak hebben in de begeleiding (denk aan intern
begeleiders, gedragswetenschappers, zorgcoördinatoren en/of beeldbegeleiders) hebben een goede
achtergrond om zich te kwalificeren tot PBS-specialist.

Doel
Na deze cursus ben je startbekwaam om een school te begeleiden bij het ontwikkelen en uitvoeren
van gerichte (gele) en individuele (rode) interventies voor leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben.
SBU: 74
Mogelijke lesplaatsen: Utrecht, Zwolle, Den Bosch (afhankelijk van de inschrijvingen)

Lerarenregister
Alle opleidingen worden aangemeld bij het Lerarenregister.
Kwaliteitsregister professionals SWPBS
Als een cursist de opleidingen heeft gevolgd en werkzaam is bij een school die SWPS aan het
invoeren is, kan de cursist een aanvraag doen bij het kwaliteitsregister om als PBS-coach of als PBSspecialist te worden geregistreerd. Voor meer info over de eisen vanuit Het Kwaliteitsregister, zie:
 https://www.windesheim.nl/paginas/expertisecentrum-pbs/
 https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/School-WidePositive-Behavior-Support/Landelijk-kwaliteitsregister-voor-PBS-pr
Naast deze opleidingstrajecten kunnen Windesheim en Fontys gezamenlijk verdiepingscursussen
aanbieden:
 Datamanagement (In het voorjaar wordt een 2-daagse cursus datamanagement gegeven)
 Werken met implementatietools
 PBS in de klas
 Sociale veiligheid en SWPBS

Data
Basiscursus SWPBS voor
mensen die werkzaam zijn
in PBS-teams en voor
leraren die gaan werken op
een PBS-school (2 dagen)

Opleiding PBS-coach (8,5 dag)

Opleiding PBS-specialist (5,5
dag)

Kosten € 450,-

Kosten : € 2550,-

Kosten € 1170,-

+ conferentie 10 nov. 2017

+ conferentie 10 nov. 2017 of 9
nov. 2018

+ conferentie 10 nov. 2017 of 9
nov. 2018

Mogen later nog aanmelden tegen
vroege tarief € 195,-

Mogen later nog aanmelden
tegen vroege tarief € 195,-

Donderdag
21 sept. 2017: intro, voorlichting
over diplomering/certificering,
opleidingsdag
12 okt. 2017 opleidingsdag
14 dec. 2017 opleidingsdag 18 jan.
2018 opleidingsdag + intervisie
8 mrt. 2018
opleidingsdag + intervisie
24 mei 2018
opleidingsdag + intervisie
13 sept. 2018
opleidingsdag + intervisie
4 oktober
opleidingsdag + intervisie
13 dec. 2018 dagdeel intervisie en
certificering

Donderdag
28 sept. 2017: intro,
voorlichting over diplomering/
certificering, opleidingsdag
30 nov. 2017 opleidingsdag
25 jan. 2018 opleidingsdag +
intervisie
15 mrt. 2018 opleidingsdag +
intervisie
12 apr. 2018 opleidingsdag +
intervisie
31 mei 2018 dagdeel intervisie
en certificering

Mogen later nog
aanmelden tegen vroege
tarief € 195,Woensdag 20 sept. en 11
okt. 2017;
2e aanbod in voorjaar

