
 

Informatie over de opleiding tot PBS-specialist 

 

 

 

 

 

Het Kenniscentrum School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS) verzorgt een vierdaagse scholing  

tot PBS-specialist. In deze brochure treft u naast informatie over SWPBS, informatie over dit 

scholingstraject. U ontvangt deze brochure omdat u zich als belangstellende heeft aangemeld of 

omdat u betrokken bent bij een of meerdere SWPBS implementatietrajecten. 

 

Wat doet een PBS-specialist? 

De PBS-specialist speelt een belangrijke rol in de begeleiding van individuele leraren of groepjes 

leraren. Daarnaast kan de PBS-specialist een brugfunctie vervullen naar ouders toe en de pijler 

‘partnerschap met ouders’ helpen vormgeven. Ook begeleidt de PBS-specialist interventies op het 

gele en rode niveau van de piramide. 

 

Hoe zien de scholingsdagen er uit? 

De scholing voor PBS-specialist bestaat uit vier dagen scholing. Thema’s waar in de scholing op 

actieve wijze aandacht aan wordt besteed zijn: 
- SWPBS strategieën inzetten bij het begeleiden van (groepjes) leerlingen  

- SWPBS strategieën inzetten bij het begeleiden van (groepjes) schoolmedewerkers  

- Emotie-regulatie op geel en rood  

- Het ‘PBS-proof’ maken van interventies op het gele en rode niveau van de SWPBS piramide 

- Het uitvoeren van ‘evidence based’ gele en rode interventies binnen SWPBS kader 

- Vormgeven aan de SWPBS pijler: samenwerken met ouders en de zorg op geel en rood 

- Besluitvorming over gedrag op basis van data op geel en rood 

- Gele en rode interventies goed neerzetten in je school: zorgen voor de juiste infrastructuur 

- Intervisie over vraagstukken van deelnemers 

De opleiding is actief van opzet. Dit betekent dat er veel wordt geoefend en dat cursisten tussen de 

opleidingsdagen door opdrachten uitvoeren. Het opleidingstraject kan positief worden afgerond 

wanneer de cursist aan alle scholingsdagen heeft deelgenomen. Wanneer de cursist aan deze 

voorwaarden heeft voldaan, ontvangt hij van het Kenniscentrum SWPBS Nederland een bewijs van 

deelname dat voor 24 uur geaccrediteerd is bij Register Leraar.  

 

Voorwaarden voor deelname 

Voor deelname aan de scholingsdagen voor PBS-specialisten gelden de volgende opleidingseisen.   

• minimaal een HBO-diploma 

• enkele jaren werkervaring in de jeugdzorg of in het onderwijs met het begeleiden van leraren 

en/of ouders. 

• Werkzaam zijn op of voor een school die minimaal de groene basis van SWPBS al heeft 

geïmplementeerd.  

    

Kosten van de opleiding 

De kosten van het opleidingstraject zijn € 1100,-.  

 

Meer informatie en inschrijving 

Wilt u zich aanmelden voor de scholing? Download het aanmeldformulier of stuur een e-mail naar 

info@swpbs.nl . Wilt u meer informatie over de opleiding? Neem contact op met het Kenniscentrum, 

tel. 020-6501501.  
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