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Opstandig en oppositioneel gedrag 

Opstandig en oppositioneel gedrag 

 

De cursus bestaat uit 3 dagdelen en is opgenomen in het Lerarenportfolio:  3hztUcK49p 

 

Passend onderwijs stelt de leerkracht voor de opgave om te gaan met een heel diverse 

groep leerlingen. Niet alleen wat betreft het leren, ook als je kijkt naar gedrag. Dat maakt 

lesgeven soms complex doordat leerlingen je uitdagen tot het vinden van passende reacties 

op heel specifieke gedragsvragen (onderwijsbehoeften). Het opstandig en oppositioneel 

gedrag is hiervan een duidelijk voorbeeld, vooral omdat het veel invloed heeft op de rest van 

de klas. Andere leerlingen storen, niet luisteren naar de leerkracht, brutale antwoorden 

geven, vaak betrokken zijn bij ruzie en conflicten, irriteren en bedreigen. 

 

Inhoud 

* Kennis en praktische toepassing tav (de ontwikkeling van) opstandig gedrag: 

• hoe ontstaat gedrag eigenlijk? Ontstaansmechanisme van gedrag:  

Neuro-behavioral-developmental (NBD) Model; (LeDoux, 2002 en Došen 2005) 

• vier manieren om opstandig en oppositioneel gedrag te benaderen 

• inzichten van de breintheorie over dit onderwerp 

• het verloop van de informatieverwerking bij deze leerlingen 

• de invloed van je eigen handelen (interactiepatronen) 

* Leren van elkaar door ervaringen en casuïstiek te delen en elkaar te ondersteunen door 

mee te denken. 

* Door zelfstudie en reflectie vaardigheid ontwikkelen in het herkennen van genoemde 

complexe situaties.. 
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