Vervolg Master (S)EN-opleiding
Stel u hebt een Master (S)EN-diploma, dan hebt u hopelijk diverse algemene vaardigheden geleerd en nieuwe inzichten verworven. Dan is
het de vraag of u handelingsbekwaam bent. Met andere woorden: hebt
u de beschikking over voldoende concrete onderzoeksmiddelen, gespreksmiddelen, begeleidingsmiddelen? Hebt u ook voorlichtingsmiddelen voor de ouders? Heeft uw handelingsbekwaamheid dezelfde
kwaliteit en inhoud zoals je dat tegenkomt bij spellingproblemen, rekenproblemen en leesproblemen?
Praktijkgerichtheid Master SEN
Uit ervaringen van mensen die de master (S)EN-opleiding volgden,
weten we dat dat niet in de eerste plaats een praktijkgerichte opleiding is. Hoe zinvol de opleiding ook mag zijn, de handelingsverlegenheid wordt er niet mee opgelost.
Praktijkgerichtheid Vervolg-Master (S)EN
Bij de Vervolg-Master (S)EN ligt de nadruk op de praktijkgerichtheid.
U hebt een theoretische basis waarop u de praktijkvoorstellen kunt
kiezen, duiden en waarderen. Veel praktijkmiddelen zijn tegenwoordig ook in boeken te vinden, maar de grote hoeveelheid beschikbare

boeken is niet meer te overzien en heeft veel zoektijd ten gevolge.
Daarom is een handige database op uw computer veel efficienter. De
tijd van veel gezoek en geblader is gelukkig voorbij. Dat hulpmiddel is
de digitale gedragsorthotheek. (1500 pag. middelen)
Als u denkt dat u de beschikking wilt hebben over meer praktische onderzoeks- en begeleidingsmiddelen dan is de vervolg Master (S)ENopleiding wat voor u. Kenmerken van de opleiding zijn:
1. gericht op kinderen van 4-12 jaar
2. werken met de schijf van 7 als verklaringsmodel
3. aandacht voor de vraag wanneer gedrag een probleem is
4. werken met veel concreet uitgewerkte observatie- en onderzoeksmiddelen
5. leren werken met diverse soorten programma’s die u ook makkelijk
aan kunt passen
6. werken met een groot arsenaal aan orthopedagogische technieken
7. (als u als ib-er op een school werkt, worden er ook allerlei voorstellen gedaan om de opleidingsinhouden te implementeren op de school)
8. inclusief een jaar werken met de gedragsorthotheek als vraagbaak
(ruim 1500 pagina’s aan hulpmiddelen)
9. een digitale opleiding; u ontvangt een opleidingsboek en de inloggegevens voor de orthotheek. De opdrachten worden per mail naar Pravoo gestuurd.
10. uw cursusleider is drs. Luc Koning, orthopedagoog bij Pravoo.

11. kosten € 375,- (incl. de opleidingsmaterialen en 1 jaar het gebruik van de orthotheek) Als u de orthotheek al gebruikt, zijn de
kosten slechts € 175,12. als u alle opdrachten voldoende hebt uitgevoerd, ontvangt u een
certificaat.
13. de opleiding vraagt ongeveer 50 uur.
14. u mag zelf bepalen hoe lang u over de opleiding doet
15. de voorwaarde om aan deze opleiding deel te mogen nemen is
het bezet van een Master SEN diploma of een universitaire master
voor (ortho)pedagogiek/psychologie.
16. de opleiding kan weer nieuwe cursisten aan na de komende grote vakantie
17. vraag het inschrijfformulier aan bij: info@pravoo.nl
De competenties
Dat betekent dat de doelstellingen van deze opleiding in termen van
competenties zijn:
1. De cursist heeft kennis van de opzet van de orthotheek.
2. De cursist heeft kennis van de achtergronden van de orthotheekinhouden.
3. De cursist kan kinderen onderzoeken met gebruikmaking van de
onder-zoeksmiddelen uit de orthotheek.
4. De cursist kan gedrag van kinderen verklaren.
5. De cursist kan werken met orthopedagogische technieken.
6. De cursist kan met behulp van orthotheekinhouden handelingsplannen opzetten.
7. De cursist kan met behulp van orthotheekinhouden een uitvoeringsplan maken.
8. De cursist kan begeleidingsdoelen evalueren.

De modules
De opleiding kent de volgende opbouw
1.
Module 1: De inleiding
2.
Module 2: Wegwijs in de orthotheek, 19
3.
Module 3: De probleemvraag en de ontwikkelingspsychologie
4.
Module 4: Diagnose, 28
5.
Module 5: Begeleiden, adviseren en evalueren, 33
6.
Module 6: De ouderbegeleiding, het groepsplan gedrag, uitgaan
van behoeften
7.
Module 7: De overdracht naar de collega’s, 53

