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Wie zijn wij?



Wat gaan we vandaag doen?
Wat is opstandig gedrag en wat ligt er (onzichtbaar) achter?

⇓
Taxeren van de aard en de ernst van het gedrag

⇙⇘
‘Ja, maar’ en emotie ⇒ pro-actief handelen Agressie ⇒ reactief handelen



Doelen
- Meer kennis van opstandig gedrag en waar het vandaan kan komen.
- De aard en ernst van opstandig gedrag beter kunnen bepalen.
- Weten hoe je vervolgens kunt reageren op het gedrag van de leerling.

We geven je een inkijkje van hoe wij werken op OCA en hopen dat jullie er een 
aantal praktische tools en tips uit kunnen halen.



Opstandig gedrag 
- Goed zichtbaar, dus meest opvallend
- Onderliggende zaken minder zichtbaar
- DSM-V 



DSM- 5, Oppositioneel-Opstandige Gedragsstoornis
A. Er bestaat gedurende minimaal zes maanden een patroon van argumentatief en uitdagend gedrag of wraakzucht in combinatie met 
een boze of prikkelbare stemming, waarbij is voldaan aan ten minste vier van de criteria:

Boze / gespannen stemming

1. Heeft regelmatig driftbuien.

2. Is vaak prikkelbaar, gespannen, lichtgeraakt of gemakkelijk geïrriteerd.

3. Is vaak boos en wrokkig.

Argumentatief / opstandig gedrag

4. Heeft vaak ruzie met gezagsdragers.

5. Weigert te voldoen aan 'verzoeken' (opdrachten of regels) van gezagsdragers.

6. Ergert anderen opzettelijk.

7. Geeft anderen de schuld voor zijn of haar wangedrag en fouten.

Wraakzuchtig

8. Is ten minste tweemaal wraakzuchtig geweest in de afgelopen zes maanden.

B. De stoornis veroorzaakt problemen in de sociale omgang met anderen, op school en op later op het werk.

C. Het gedrag komt niet uitsluitend voor tijdens het beloop van een psychose, middelengebruik, depressie of een bipolaire stoornis.

D. Er is niet voldaan aan de criteria voor 'Stemmingsstoornis' of 'Antisociale persoonlijkheidsstoornis'.



Ontstaan
- Risicofactoren en kenmerken bij het kind of de jongere in samenhang 

met de risicofactoren en kenmerken van de omgeving. 

Biologische kenmerken: 

- erfelijkheid, temperament, hersenafwijkingen, hormoonafwijkingen, 
complicaties zwangerschap, drugs/alcohol gebruik bij zwangerschap.



Onstaan (2)
Psychologische kenmerken: 

- Lage intelligentie
- Vertraagde taalontwikkeling
- Problemen binnen sociale informatie verwerking
- Afwijking in de executieve functies 
- Verminderd empatisch vermogen



Ontstaan (3)
Omgeving:

- Niet optimale opvoedvaardigheden: 
- Onduidelijkheid.
- Onvoldoende prijzen en belonen van gewenst gedrag 
- Inconsequentie bij ongewenst gedrag
- Hard straffen
- Onvoldoende toezicht

- Relatieproblemen ouders, persoonlijke problemen ouders, stress, 
ongunstige buurtkenmerken, uitsluiting door leeftijdsgenoten, SES. 



Hersenontwikkeling en omgang met stress

http://www.youtube.com/watch?v=hMyDFYSkZSU




Aanpak
Aanpak is afhankelijk van waar het 
zichtbare gedrag vandaan komt en de 
ernst en aard van het huidige gedrag. 



emotie of agressie?



Oefenen aan de hand van enkele fragmenten
Wat zie je? ⇒ uitzondering willen / emotie / agressie / geweld

1. Family Island (1)
2. Family Island (2)
3. Dream School (1) (Let op Maarten van Rossem)
4. Dream School (2)
5. Dream School (3)

https://youtu.be/JB7CIuR2Yhs?t=6
https://youtu.be/UOHjWjLhkHU?t=28
https://youtu.be/VNTqFPs2iE8?t=348
https://youtu.be/a1CF3lyHDLI
https://youtu.be/4RoGw-jrygg?t=204


emotie of agressie?

Eigen emotie en spanning vaak 
graadmeter voor interpretatie 
van gedrag. 



Duidelijkheid
- Verschillen in visie op en interpreteren van gedrag 

→ verschillende reactie op gedrag
→ onduidelijkheid voor leerling



Hoe omgaan met gedrag vanuit de emotie
De kern is dat je bij emotie aandacht geeft. 

Op OCA: 
- time-in, time-out en achterwacht
- traumasensitief lesgeven en handelen
- TOPs! methode en methodiek



time-in, time-out, achterwacht en herstel



Achterwacht



Traumasensitief lesgeven en handelen



Tops! Methode en methodiek
Tops!: complete lessenserie, dekkend voor meerdere schooljaren

- Start bijeenkomsten
- Regels en afspraken in de klas
- Denkfouten en TOP gedachten
- Probleemgedrag en TOP-gedrag

- Omgaan met boosheid
- Sociale vaardigheden
- Moreel redeneren

Doel: positief denken, doen en leren van elkaar.



Agressie? Baken de ruimte af
De grens aangeven: 

● Benoem het gedrag concreet/feitelijk
● Benoem het effect op jou
● Benoem de grens (vanuit de ik-boodschap)

Stopt het gedrag niet? → Maak gebruik van de ‘5 hard steps’



5 hard steps
De ‘5 hard steps’ bij conflictsituaties;
1. Vraag; verzoek een leerling iets te doen i.p.v. bevelen
2. Leg uit; waarom je iets van een leerling verwacht. Waar is het goed voor?
3. Consequenties/opties: benoem wat de consequenties zijn als de leerling 

niet meewerkt/ wat voor opties de leerling heeft
4. Laatste kans: benoem duidelijk dat de leerling de laatste kans heeft 

bereikt en geef nogmaals aan wat je verwacht van de leerling en wat je 
zult doen als de leerling nog steeds niet meewerkt

5. Actie: handel zoals je bij stap 3 en 4 hebt aangegeven



Schorsing zinvol maken en afwijzing voorkomen
Naast huiswerk ook een leerstraf mee om te oefenen met zelfreflectie

Herstelgesprek bij terugkomst



Tips bij geweld 
- Teamleden weten in hoeverre zij fysieke maatregelen mogen nemen in de praktijk. instructie 

verschaft duidelijkheid maar ook onnodige fouten/paniek. 

- Cursus fysiek ingrijpen volgen en regelmatig actualiseren

- Bestuur stelt protocol op met inachtneming van genoemde uitgangspunten. benoem duidelijk 
wie bevoegd is. procedure omschrijven NA het incident. 

- Medewerker die fysiek moet optreden roept hulp in van collega. kan ook toezicht houden op 
aanwezige andere leerlingen en evalueren van voorval. Collega kan ook overnemen als de 
medewerker ‘target’ wordt. De medewerker kan dan uit de situatie stappen. 

- Zorg dat er regelmatig contact is met de wijkagent, zorg dat deze op de hoogte is van het 
schoolbeleid omtrent fysiek ingrijpen. 

 

 


