
PG Educational needs 
Thema Modules Inhouden Leeruitkomsten 

Thema-
overstijgend 

Neuropsychologie 1 
(NEU1) 
 

• Inleiding neuropsychologie: 
lokalisatie, werking en ontwikkeling 
hersenen.  
• Cognitie, intelligentie, mentale 
ontwikkeling  
• Aandacht, concentratie en motivatie  
• Executieve functies 

Je begrijpt de relaties tussen gedrag en functioneren van de hersenen: 
enerzijds de rol die de hersenen spelen bij het tot stand komen van 
gedrag en anderzijds de invloed van gedrag, ervaring en omgeving op 
de ontwikkeling en de werking van de hersenen. Je kan een of 
meerdere bewezen neuropsychologisch concepten in de dagelijkse 
praktijk hanteren en toepassen, gebaseerd op een kritische analyse. Je 
bent in staat om vanuit een visie op mentale ontwikkeling, cognitie en 
intelligentie een aanpak te formuleren passend bij de 
ondersteuningsbehoeften van de ander 

Betekenisvol 

onderwijs voor de 

toekomst 1 (BOT 1) 

• Onderwijsstromingen 

• Onderwijsdoelen 

• Onderwijsevaluatie  

• Curriculumvernieuwing 

Na het volgen van deze module heb je een voor jou passende 
visie ontwikkeld op betekenisvol onderwijs voor de toekomst, 
en weet je hoe je je eigen onderwijs daarop kunt inrichten. 

Gedrag  Sociaal emotioneel 
leren: specifieke 
afstemming: GSEL 3  

• Toegepaste gedragstheorie 
• Interventies uit de cognitieve 
gedragstherapie ( waaronder RET) 
• In kaart brengen en werken aan 
executieve functies Waarbij toepassing 
van de 
tijdens deze module behandelde 
interventietechnieken aan de orde is. 
• Behandeling van Stress bij kinderen en 
jeugdigen en toepassing van de in deze 
module behandelde interventies bij 
omgaan met stress (aanpak en 
preventie). 

Je kiest op basis van een kritische analyse van de onderwijsbehoeften 

van de leerling uit interventietechnieken die gebaseerd zijn op de 

toegepaste gedragstheorie en/of de cognitieve gedragstherapie.  

Je ontwerpt op basis van je keuze een aanpak voor een passende en 

op de leerling afgestemde ondersteuning bij sociale en emotionele 

gedragsproblematiek op de verschillende niveaus van afstemming.  

Je analyseert de inzet van de toegepaste gedragstheorie en de 

cognitieve gedragstherapie bij het afstemmen op de 

onderwijsbehoeften van de leerling op het gebied van executieve 

functies en omgaan met stress.  

Je kunt zelfstandig bronnen zoeken en raadplegen rondom de 

interventietechnieken: inhoudelijke sites, literatuur  

Je bent bekend met de interventietechnieken binnen de eigen 

organisatie en je kunt nieuwe mogelijkheden introduceren. 

Handelen in 

complexe 

onderwijssituaties 

• Aandachttekortstoornis / 
hyperactiviteit / impulsiviteit (AD(H)D)  
• Problematische hechting  

Je bent in staat om de symptomen van de behandelde 
externaliserende stoornissen (hechtingsstoornissen, AD(H)D, 
gedragsstoornissen (oppositionele opstandige stoornis en 
normoverschrijdend-gedragsstoornis) en Ticstoornissen (waaronder 
de stoornis van Gilles de la Tourette) te herkennen en de mate van 



met betrekking tot 

externaliserend 

gedrag: GSEL 4 

• Disruptieve, impulsbeheersings- en 
andere gedragsstoornissen 
• Ticstoornissen 

ernst van de problematiek in te schatten. Op basis daarvan kan je, in 
samenwerking met ouders en overige betrokkenen, komen tot een 
aanpak in de klas met eventuele inzet van externe betrokkenen.  
• Je bent in staat om op planmatige wijze elementen uit interventies 
die in algemene zin worden ingezet bij externaliserende stoornissen, 
toe te passen in de eigen praktijk waarbij uitgegaan wordt van 
afstemming op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling op 
de verschillende niveaus van afstemming.  
• Je kunt zelfstandig betrouwbare bronnen zoeken en raadplegen 
rondom de thema’s: professionele richtlijnen, inhoudelijke sites, 
literatuur, e-health-sites,  
• Je kunt je in leven in een persoon met een bepaalde stoornis en de 
consequenties voor de omgeving (ecologie)  
• Je kent de interne routing voor signalering verwijzing binnen de 
eigen organisatie is en verkent de mogelijkheden die voor de eigen 
praktijk nog nieuw zijn. 

Begeleiden Communicatie 
binnen 
begeleidingsproces-
sen (BCOA1) 

•Communicatietheorieën en -
vaardigheden binnen 
begeleidingsprocessen  

• De kracht van taal en woordkeus  

• Effecten van verbale en non verbale 
communicatie  

• De kracht van beeldtaal  

• Interculturele en geweldloze 
communicatie 

Aan het einde van deze module heb je voor jezelf een 
betekenisvol kader ontworpen voor theoretische en 
praktische kennis rondom communicatieprocessen die je 
binnen jouw werkcontext tegenkomt.  

 Principes van 

oplossingsgericht 

denken*(BPOD 1) 

• Probleemgericht / oplossingsgericht 

denken  

• Benaderingen binnen de positieve 

psychologie  

• Basisprincipes van het 

oplossingsgerichte gedachtengoed  

• Diverse praktische 

toepassingsmogelijkheden 

Je hebt je houding bepaald ten opzichte van het 
oplossingsgerichte gedachtegoed op basis van theorie en 
onderzoeksresultaten. Je kunt een onderbouwde keuze 
maken in het toepassen van basisinterventies en 
programma’s. 

* Deze modules worden ook aangeboden in het postgraduaat ‘Educational needs’ 



Module NEU1: Neuropsychologie 1 

Gedrag en leerprestaties van de mens worden bepaald door de werking en de informatieverwerking van de hersenen. Als leerkracht heb je in je 

werk dagelijks te maken met aspecten van informatieverwerking, zoals aandacht, geheugen, taalontwikkeling, prikkelgevoeligheid, planning, 

motivatie en emoties. Soms zal dit expliciet aan de orde zijn wanneer er sprake is van een neuropsychologische problematiek, meestal is het 

impliciet aan de orde wanneer je bijvoorbeeld inzoomt op de leerstijl van leerlingen. De hersenen ontwikkelen zich aan de hand van de omgeving 

(‘Context shapes the brain’). Zowel biologische factoren als psychologische, sociale en culturele factoren zijn belangrijk voor deze ontwikkeling, 

dus prikkels uit de omgeving zijn uiteindelijk bepalend voor de hersenrijping. Dat betekent dat je als leerkracht invloed uit kunt oefenen. Welke 

invloed is dat dan? Daarvoor is het eerst nodig inzicht te hebben op de werking van de delen van de hersenen. We bekijken de hersenen naar 

opbouw, de functiegebieden, de samenwerking tussen deze gebieden en naar mogelijke hersenfunctiestoornissen. Daarnaast kijken we naar de 

consequenties van het (dis)functioneren van de hersenen voor het onderwijs, maar zeker ook naar de mogelijkheden die we hebben in het 

onderwijs om gebruik te maken van de kracht van het brein.  

Tijdens de bijeenkomsten wordt naast theorie gebruik gemaakt van ervaringen en vragen van studenten en wordt een beroep gedaan op je 

reflectief-onderzoekende houding. Voorbereiding op de bijeenkomsten maakt de leerervaring rijker. Er wordt van je gevraagd je eigen praktijk in 

te brengen. In deze module proberen we het gedrag en het leren van kinderen op neuropsychologische wijze te verklaren, te begrijpen en te 

kunnen gebruiken.  

Thema’s:  

• Inleiding neuropsychologie: lokalisatie, werking en 

ontwikkeling hersenen.  

• Cognitie, intelligentie, mentale ontwikkeling  

• Aandacht, concentratie en motivatie  

• Executieve functies 

Wat kun je na deze module? 

Je begrijpt de relaties tussen gedrag en functioneren van de hersenen: enerzijds de 

rol die de hersenen spelen bij het tot stand komen van gedrag en anderzijds de 

invloed van gedrag, ervaring en omgeving op de ontwikkeling en de werking van de 

hersenen. Je kan een of meerdere bewezen neuropsychologisch concepten in de 

dagelijkse praktijk hanteren en toepassen, gebaseerd op een kritische analyse. Je 

bent in staat om vanuit een visie op mentale ontwikkeling, cognitie en intelligentie 

een aanpak te formuleren passend bij de ondersteuningsbehoeften van de ander. 



Module BOT1: Betekenisvol onderwijs voor de toekomst 1 

Hoe kunnen we onze leerlingen voorbereiden op een toekomst waarvan niemand weet hoe die er uitziet? Dat is een belangrijke 

vraag waar het hedendaagse onderwijs zich in deze snel veranderende maatschappij voor geplaatst ziet. We willen dat onze 

leerlingen leren omgaan met de uitdagingen die ze in hun latere leven tegenkomen, maar wat hebben ze daarvoor nodig en hoe 

kunnen we ons onderwijs daartoe inrichten? 

We verkennen in deze module diverse gedachtegangen rondom onderwijs voor de toekomst, waarmee je je eigen visie kunt 

aanscherpen en aanknopingspunten kunt vinden voor je eigen praktijk. Je beschouwt daarbij kritisch wat er écht nieuw is, en wat er 

wellicht wordt ‘herontdekt’. We bekijken ook de manier waarop de overheid momenteel meedenkt in het vormgeven van een nieuw 

curriculum, en we gaan in op ontwerpprincipes die je nu al kunt toepassen. Daarbij komen onder andere begrippen als 

eigenaarschap, zelfregulatie, samenwerken en formatief evalueren aan de orde.  

 

Thema’s: 

• Onderwijsstromingen 

• Onderwijsdoelen 

• Onderwijsevaluatie  

• Curriculumvernieuwing 

 

Wat kun je na deze module? 

Na het volgen van deze module heb je een voor jou passende 

visie ontwikkeld op betekenisvol onderwijs voor de toekomst, 

en weet je hoe je je eigen onderwijs daarop kunt inrichten. 

 

 

  



Module GSEL3: Sociaal emotioneel leren: specifieke afstemming 

In deze module maak je (hernieuwde) kennis met effectief bewezen interventietechnieken op het gebied van gedragsbeïnvloeding/-verandering 

die je kunt inzetten bij de afstemming op de onderwijsbehoeftes van kinderen en jeugdigen met (ernstige) sociaal emotionele- en 

gedragsproblematiek die vragen om een intensieve begeleiding. Er wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de Toegepaste Gedragstheorie 

(Aplied behavior analyses) en er wordt ingegaan op cognitieve interventies als meditatie (mindfulness) en het richten van aandacht, 

zelfinstructietraining, probleemoplossend denken, zelfcontrole en exposure. Uitgebreid wordt in gegaan op cognitieve uitdaging en 

herstructurering (o.a. Rationeel Emotieve Therapie). Toepassingen hiervan komen aan de orde tijdens de behandeling van de thema’s Executieve 

functies en het omgaan (coping) met stress bij kinderen en jeugdigen. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewezen op en gewerkt met actuele 

(digitale) bronnen. 

Thema’s: 

• Toegepaste gedragstheorie 

• Interventies uit de cognitieve 

gedragstherapie ( waaronder RET) 

• In kaart brengen en werken aan executieve 

functies Waarbij toepassing van de tijdens 

deze module behandelde 

interventietechnieken aan de orde is. 

• Behandeling van Stress bij kinderen en 

jeugdigen en toepassing van de in deze 

module behandelde interventies bij omgaan 

met stress (aanpak en preventie). 

Wat kun je na deze module? 

• Je kiest op basis van een kritische analyse van de onderwijsbehoeften van de leerling 

uit interventietechnieken die gebaseerd zijn op de toegepaste gedragstheorie en/of de 

cognitieve gedragstherapie.  

• Je ontwerpt op basis van je keuze een aanpak voor een passende en op de leerling 

afgestemde ondersteuning bij sociale en emotionele gedragsproblematiek op de 

verschillende niveaus van afstemming. 

• Je analyseert de inzet van de toegepaste gedragstheorie en de cognitieve 

gedragstherapie bij het afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling op het 

gebied van executieve functies en omgaan met stress.  

• Je kunt zelfstandig bronnen zoeken en raadplegen rondom de interventietechnieken: 

inhoudelijke sites en literatuur • Je bent bekend met de interventietechnieken binnen de 

eigen organisatie en je kunt nieuwe mogelijkheden introduceren. 



Module GSEL4: Handelen in complexe onderwijssituaties m.b.t. externaliserend gedrag 

Bij sommige kinderen en jongeren kunnen er problemen ontstaan in hun sociaal – emotionele - en cognitieve ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn 

van aangeboren factoren en/of van risicofactoren in de ecologie van de leerling. In het ernstigste geval kan de ontwikkeling zo verstoord raken 

dat er sprake is van psychopathologie. In deze module maak je kennis met externaliserende problematiek. Bij deze externaliserende (naar buiten 

gerichte) gedragsproblematiek is het vooral voor de omgeving moeilijk af te stemmen op het gedrag. Voor het kind/de jeugdige zelf is er sprake 

van een ernstige bedreiging van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Thema’s: 

• Aandachttekortstoornis / hyperactiviteit / 

impulsiviteit (AD(H)D) 

• Problematische hechting 

• Disruptieve, impulsbeheersings- en andere 

gedragsstoornissen 

• Ticstoornissen 

Wat kun je na deze module? 

Je bent in staat om de symptomen van de behandelde externaliserende stoornissen 

(AD(H)D, hechtingsstoornissen, gedragsstoornissen (oppositionele opstandige 

stoornis en normoverschrijdend-gedragsstoornis) en Ticstoornissen (waaronder de 

stoornis van Gilles de la Tourette)) te herkennen en de mate van ernst van de 

problematiek in te schatten. Op basis daarvan kan je, in samenwerking met ouders en 

overige betrokkenen, komen tot een aanpak in de klas met eventuele inzet van 

externe betrokkenen.  

• Je bent in staat om op planmatige wijze elementen uit interventies die in algemene 

zin worden ingezet bij externaliserende stoornissen, toe te passen in de eigen praktijk 

waarbij uitgegaan wordt van afstemming op de specifieke onderwijsbehoeften van de 

leerling op de verschillende niveaus van afstemming.  

• Je kunt zelfstandig betrouwbare bronnen zoeken en raadplegen rondom de thema’s: 

professionele richtlijnen, inhoudelijke sites, literatuur, e-health-sites,  

• Je kunt je in leven in een persoon met een bepaalde stoornis en de consequenties 

voor de omgeving (ecologie)  

• Je kent de interne routing voor signalering verwijzing binnen de eigen organisatie is 

en verkent de mogelijkheden die voor de eigen praktijk nog nieuw zijn. 



Module BCOM1A: Communicatie binnen begeleidingsprocessen  

Communicatie is een wezenlijk onderdeel van je vak als professional. Je bent voortdurend in interactie met collega’s, leerlingen en 

andere betrokkenen. Je kunt niet niet-communiceren: ook als je niets zegt breng je een boodschap over. In deze module BCOM1 

maak je kennis met diverse communicatieprincipes, theorieën, methodieken en instrumenten. Je wordt uitgedaagd om je bewust te 

worden van je eigen communicatiestijl, je keuzes en de effecten daarvan op je interactie met andt van taal en woordkeus komt aan 

de orde, evenals de non verbale communicatie. Ook verkennen we hoe je met ‘beeldtaal’, in schema’s, overzichten en plaatjes aan 

anderen een boodschap overbrengt. Er is aandacht voor specifieke vormen van communicatie zoals interculturele en geweldloze 

communicatie. 

 

Thema’s:  

• Communicatietheorieën en -vaardigheden binnen 

begeleidingsprocessen  

• De kracht van taal en woordkeus  

• Effecten van verbale en non verbale communicatie  

• De kracht van beeldtaal  

• Interculturele en geweldloze communicatie 

Wat kun je na deze module? 

De gewenste opbrengst van deze module is dat je in staat bent om 

op uitvoerings- en metaniveau je eigen communicatieve processen 

aan te sturen en hierop te reflecteren. Er is een voortdurende 

koppeling tussen theorie, praktijk en persoon, met per bijeenkomst 

concrete opdrachten. We verwachten een (pro)actieve, 

(zelf)onderzoekende houding met een respectvolle attitude en 

ethisch handelen. Beeldopnamen maken van je eigen communicatie 

in de beroepscontext behoort tot de mogelijkheden. 

Aan het einde van deze module heb je voor jezelf een betekenisvol 

kader ontworpen voor theoretische en praktische kennis rondom 

communicatieprocessen die je binnen jouw werkcontext tegenkomt. 

  



Module BOGC1: Principes van oplossingsgericht denken 

In deze module maak je kennis met het conceptuele denkkader van het oplossingsgerichte gedachtegoed. Dit gedachtegoed wordt 

in verband gebracht met theorieën rondom positieve psychologie als onderliggend concept.  

De oplossingsgerichte aanpak schenkt geen aandacht aan het repareren van tekorten of beperkingen. Ze concentreert zich op 

‘datgene wat werkt’ en het zelf (opnieuw) keuzes kunnen maken. In de module wordt ingegaan op de betekenis daarvan op micro-, 

meso- en macroniveau. Je leert enkele basisinterventies toepassen zoals complimenteren en herkaderen. Ook maak je kennis met 

toepassingsmogelijkheden in jouw praktijk, onder andere Kids’Skills, Mision Possible, SWPBS en KiVa.  

Het doel van deze module is dat je kennis hebt opgedaan over de principes achter het oplossingsgerichte gedachtegoed en de rol 

van de positieve psychologie daarin. Je kunt deze kennis vanuit jouw eigen visie verbinden aan een eigen werkmodel voor 

toepassingsmogelijkheden in jouw eigen praktijk. 

Thema’s:  

• Probleemgericht / oplossingsgericht denken  

• Benaderingen binnen de positieve psychologie  

• Basisprincipes van het oplossingsgerichte gedachtegoed  

• Diverse praktische toepassingsmogelijkheden 

Wat kun je na deze module? 

Je hebt je houding bepaald ten opzichte van het 

oplossingsgerichte gedachtegoed op basis van theorie en 

onderzoeksresultaten. Je kunt een onderbouwde keuze maken 

in het toepassen van basisinterventies en programma’s. 

 

 

 


