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Masterclass: Oppositionele 
gedragsstoornissen  
 

Gedurende deze masterclass behandelen we de normale - en afwijkende 

autonomie ontwikkeling in relatie tot “brein, gedrag en omgevingsfactoren”.  

Door wie? 

De training wordt gegeven door Giel Vaessen. Giel heeft 45 jaar ervaring in 

de hulpverlening en het speciaal onderwijs, waarvan het grootste gedeelte 

in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij was hier werkzaam als groepswerker, 

teamleider, behandelcoördinator en systeemtherapeut. Vervolgens als 

zorgcoördinator in het Rec IV. Sinds 2002 geeft hij tevens praktijkgerichte 

cursussen over jongeren met psychosociale problematieken en hun 

gezinssystemen. Momenteel werkt Giel 1 dag per week bij Care4Kidz als 

opleider naast zijn eigen bedrijf. 

Voor wie? 

Hulpverleners in de jeugdzorg en docenten/leerkrachten met minimaal een 

HBO- of MBO-niveau 4 achtergrond. 

Leeruitkomsten van de training? 

• De cursist heeft kennis van de normale autonomieontwikkeling 

van de jongere en zijn of haar omgeving. De onderlinge 

circulariteit tussen nature en nurture per ontwikkelingsfase. 

• De cursist heeft kennis van de afwijkende 

autonomieontwikkeling. 

• De cursist heeft kennis van oppositioneel gedrag en oppositionele 

gedragsstoornissen (ODD en CD). Zowel omtrent de 

symptomatologie, oorzakelijke factoren op kind en 

systeemniveau als de best practice. 

• De cursist heeft kennis van de behandeling en begeleiding van 

jongeren met diverse oppositionele gedragsstoornissen. Hij of zij 

weet de best practice te vertalen naar de praktijk van alledag. 

Zowel op individueel niveau als in een groepscontext. 

• De cursist heeft basale kennis over de werking en bijwerking van 

medicatie. 

• De cursist weet een gedifferentieerde benadering te bieden 

rondom oppositionele gedragsstoornissen enerzijds en de co- 

morbide problemen anderzijds. 

• De cursist is in staat om de krachten van de jongere en zijn 

(gezins)systeem te benutten. 

• De cursist is in staat om het netwerk van de jongere te 

mobiliseren m.b.t. een transfer van de noodzakelijke aanpak. 

 

Accreditatie: 

De training Oppositionele gedragsstoornissen is geaccrediteerd bij het SKJ 

voor 14 punten onder kenmerk: SKJ210465. 

Waar? 

De trainingen vinden plaats op onze eigen locatie op de Valderenstraat 5, 

6163 GC te Geleen. Parkeerplaatsen kunt u vinden in de omliggende straten. 

Let s.v.p. goed op of parkeren in betreffende straat is toegestaan.  

Wanneer? 

De training bestaat uit 4 dagdelen, onderverdeeld in 2 dagen. 

• Maandag 16 mei en maandag 30 mei 2022 van 09.00 tot  
16.00 uur 

Kosten: 

De kosten voor deelname aan de training bedragen € 425 incl. lunch en 

BTW.  

 

Iedere deelnemer ontvangt tijdens de training tevens het boek ‘Een 

wervelkind’ (ISBN: 9789044131369), geschreven door Giel Vaessen.  

 

Voor incompany, informatie en aanmelden, mail naar:   

opleidingen@care4kidz.nl 


