SWPBS: Preventief inzetten op een positief en veilig leer- en werkklimaat
Voorkomen van pesten en werkdruk op scholen en bevorderen van
leerresultaten en motivatie
1.
Basiscursus SWPBS (4 dagdelen)
Doelgroep: voor mensen die actief zijn (of worden) in het PBS team en voor leraren die gaan werken op een PBS
school.
De cursus richt zich op de vijf pijlers van SWPBS:

1. Schoolbreed aan gedrag werken vanuit gedeelde waarden
2. Preventie staat centraal: zoveel mogelijk voorkomen van gedragsproblemen,
3. Positieve insteek: aanleren, oefenen en waarderen van gedrag, op basis van heldere, eenduidige verwachtingen
4. Planmatige systematische aanpak op basis van data.
5. Partnerschap met ouders en samenwerking met ketenpartners

Na deze cursus ben je in staat om binnen het PBS team te weten waar jij kunt bijdragen aan de schoolontwikkeling
en hoe je je rol als PBS-vertegenwoordiger in het schoolteam kunt oppakken. Leraren, nieuw op een SWPBS-school,
kunnen snel deze schoolontwikkeling plaatsen en hun eigen rol hierin oppakken in het schoolteam.
2.
PBS coach (8,5 dag: opleiding en intervisie, werkend in/met een school die SWPBS invoert)
De PBS-coach is een ervaren, reeds goed geschoolde begeleider op het terrein van veranderprocessen in scholen.
De cursus voor PBS-coach biedt een gedegen inhoudelijke basis om scholen gedurende een aantal jaren te
begeleiden, specifiek bij de implementatie van SWPBS. De PBS-coach werkt daarbij vanuit het principe dat de school
zelf in toenemende mate de leiding neemt in het realiseren van duurzame veranderingen door middel van de PBSaanpak.
We willen mensen de gelegenheid bieden om zich als PBS coach te ontwikkelen terwijl een school SWPBS invoert.
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. Halverwege de opleiding start de
intervisie. Tussentijds maken de cursisten opdrachten, gerelateerd aan de invoering van SWPBS op school. Na deze
opleiding is de coach in principe in staat om een / de eigen school te begeleiden bij de invoering van SWPBS.
Ook staat deze opleiding open voor de voorzitter van het PBS-team; de coördinator. De PBS-coördinator wordt vaak
gezien als de interne PBS coach, die, vanaf de start van invoering , in samenwerking met een externe PBS-coach, het
proces van invoering en borging van SWPBS in de school coördineert.
3.
PBS Specialist: (5,5 dag)
De PBS-specialist is een interne of externe medewerker (bijvoorbeeld uit de jeugdzorg of een dienst ambulante
begeleiding) die ondersteunend is voor leerlingen, personeel en ouders door de zogenaamde gele en rode
interventies adequaat in te zetten. Deze interventies worden ingezet bij personeel en leerlingen die meer
ondersteuning nodig hebben dan in het basisaanbod wordt geboden. De specialist is in staat om interventies voor
risicogroepen (zogenaamde gele interventies) en individuele ondersteuningsplannen (rode interventies) vorm te
geven en dit te organiseren in de eigen school. In de opleiding worden effectieve gele en rode interventies
bestudeerd, en het daarbij passende datamanagement wordt ingezet. Tijdens de opleidingsdagen zijn er ook
intervisiemomenten. Van de cursist wordt verwacht dat deze de mogelijkheid heeft om op school interventies uit te
voeren en vraagstukken in te brengen gedurende het opleidingsjaar.
4.
Datamanagement SWPBS (4 dagdelen)
De cursus datamanagement betreft een gerichte verdieping voor de datamanager/praktijkonderzoeker over het
verwerven, analyseren, presenteren en communiceren van data in SWPBS-scholen. In twee opleidingsdagen wordt
aandacht besteed aan de drie functies van data: voorbereiding besluitvorming, monitoren en evalueren van de
implementatiegraad van SWPBS op de school en het beoordelen van resultaten van SWPBS. Daarnaast wordt een
overzicht gegeven van mogelijke vormen van data en worden gangbare (SWPBS)instrumenten besproken.
Na afloop van de module zijn datamanagers in staat om school specifieke instrumenten te kunnen ontwikkelen en
landelijk gebruikte instrumenten in te zetten op de eigen school. Ethische en privacy dilemma’s voor
datamanagers en de onderliggende wetgeving komen aan bod.

Lerarenportfolio
Alle opleidingen zijn aangemeld en kunnen worden toegevoegd aan het Lerarenportfolio.
Alle opleidingen zijn aangemeld bij het Lerarenregister Kwaliteitsregister Professionals SWPBS
Als een cursist beide opleidingen heeft gevolgd, en werkzaam is bij een school die SWPBS aan het invoeren is, kan
de cursist een aanvraag doen bij het kwaliteitsregister om als PBS-coach of als PBS-specialist te worden
geregistreerd.
Basiscursus
SWPBS
€ 450
Dinsdag 16.00-20.00
24-09-2020; 08-10; 29-102020

18 SBU

Opleiding PBS coach

Opleiding PBS specialist

Datamanagement

€ 2550
Dinsdag 16.00-20.00
14-01; 10-02; 01-04-21; 2001; 10-02; 07-04; 09-06-22
Intervisie 14.00-16.00
06-05; 17-06; 23-09; 25-112021
86 SBU

€ 1170
Donderdag 10.00-16.00
21-11-2019, 16-1-2020,
13-2-2020, 26-3-2020,
14-5-2020

€ 450

74 SBU

18 SBU

Locatie
Bij voldoende belangstelling kunnen er groepen van start gaan in Amersfoort, Den Bosch (Fontys) of Zwolle
(Windesheim).
Naast bovenstaande opleidingstrajecten kunnen Windesheim en Fontys gezamenlijk aanbieden:
Intervisie; Verdiepingscursussen; Datamanagement; Werken met implementatie tools; PBS in de klas; Sociale
veiligheid en SWPBS
PBS op maat
Het is ook mogelijk om een maatwerktraject voor ondersteuning door een gekwalificeerde PBS-coach bij de
implementatie van PBS op een school, bestuur of samenwerkingsverband aan te vragen bij één van beide
organisaties. Meer informatie over deze SWPBS op maat-trajecten kunt u verkrijgen bij de contactpersonen van
Fontys en Windesheim.
SWPBS conferentie 13-11-2020
Jaarlijks wordt in november een landelijke conferentie georganiseerd (voor meer informatie www.swpbsconferentie.nl).
Contactinformatie
Fontys Kenniscentrum voor Gedrag en coördinatie opleiding SWPBS: Pauline Bruinsma;
telefoon: 08850 77133 / 06 2327 9701; swpbs-oso@fontys.nl
Expertisecentrum PBS Windesheim: Monique Nelen
telefoon: 06 51408769 mjm.nelen@windesheim.nl
Meer informatie en aanmelden
www.windesheim.nl/paginas/expertisecentrum-pbs of www.fontys.nl/swpbs
SWPBS is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies
SWPBS is theoretisch onderbouwd en er is buitenlands effectonderzoek

