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Voorwoord
Een van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle therapie 
bij kinderen en jongeren met ADHD is de samenwerking tussen gezin, 
behandelteam, casemanager, psycholoog en school.

We weten welke problemen kinderen met ADHD hebben bij hun inter-
actie met andere kinderen in een onderwijsomgeving. De dagelijkse 
omgang verloopt niet altijd eenvoudig; daarom willen wij u graag enige
– hopelijk waardevolle – adviezen geven.

Kinderen met ADHD hebben behoefte aan zeer gestructureerd onderwijs, 
dat hen “op de rails” houdt. Voor veel kinderen is directe sturing van de 
aandacht de enige manier om het lesuur met volledige concentratie door 
te komen, hoe graag ze het zelf ook anders zouden willen.

Het is prachtig om te zien hoe een kind met deze grote uitdagingen met 
steun van ouders, leerkrachten en waar nodig een behandelteam, door 
de schooltijd wordt gedragen en de vervolgopleiding kan krijgen die  
hij/zij verdient.
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In het klaslokaal
Zet een kind met ADHD vooraan of in een hoek van 
het klaslokaal, zodat u het kind het grootste deel 
van de tijd in uw gezichtsveld hebt. Door middel van 
oogcontact en een persoonlijke benadering – zonder 
het kind voor de andere kinderen “te kijk te zetten”  
– bereikt u maximale aandachtssturing.

Dit gebeurt vooral als u zelf door het klaslokaal rond-
loopt en het kind met non-verbaal gedrag herhaalde-
lijk terugbrengt naar de oorspronkelijke activiteit. 
(Verwijder een voorwerp zonder iets te zeggen, draai uw 
hoofd naar het kind toe, wijs een plaats in het lesboek 
aan waar het kind moet beginnen met lezen, enz.).  
De leerling zal voelen dat u niet onverschillig staat ten 
opzichte van zijn/haar problemen en dat u bereid bent 
om u voor hem/haar in te zetten.

In uw verhouding tot het kind met ADHD moet u zich 
liefhebbend maar beslist tonen. Een vaste structuur 
kan het kind helpen om beter met zijn eigen interne 
chaos om te gaan.

Zakelijkheid op basis van vriendelijke acceptatie in 
een duidelijk en vast kader – zonder dat dit geforceerd 
of overdreven wordt – en het aanreiken van oplos-
singen in plaats van verwijten, is ongetwijfeld de beste 
weg.

Het kind lijdt erg onder zijn eigen stemmingswisselingen 
en weet zelf dat er met hem/haar “iets mis is”.

Het is niet zinvol om het kind op zijn/haar gebreken te 
wijzen. Het belangrijkste is dat het vasthouden van de 
aandacht versterkt wordt en dat men zich niet alleen 
concentreert op de resultaten.
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Een kind met het ADHD-symptoom “hyperactiviteit”  
stoort en zorgt voor onrust, maar doet dit niet met opzet. 
De hyperactiviteit wijst bij nader inzien vaak op een gebrek 
– voor het kind – aan concrete doelstellingen in een gege-
ven situatie. Het kind heeft moeite om zichzelf bij te sturen 
omdat het gewoon zijn aandacht verliest.

Onrust is een probleem

Maar opwinding en/of agressie is veel problematischer. 
Deze nemen in aanzienlijke mate toe als de leraar zich nega-
tief opstelt tegenover de onrust van het kind.

Met overreding en vermaningen bereikt u helemaal 
niets bij een kind met ADHD. ADHD geneest niet
door iemand uit te schelden!

Onrust tegenover opwinding
Het kind wordt geprovoceerd als het bekritiseerd wordt 
voor kleine dingen en met vermaningen als “zit stil” of
“ga op je plaats zitten”, straf of een onvoldoende geven.

Straf in de vorm van extra huiswerk helpt niet; zo 
wordt het kind wéér als afwijkend bestempeld en te 
kijk gezet op het meest problematische gebied:  
zijn/haar aandachtsproblematiek. Dit roept alleen 
maar meer weerstand op; de reactie van het kind 
wordt: “En wat zou dat”, “Ik ben toch maar dom”,  
“Ik deug nergens voor”, “Ik ben een buitenstaander”, 
enz. Daarna wordt het gedrag alleen maar erger.

Het kind heeft al van tevoren moeite met schooltaken. 
Door extra huiswerk te geven wordt het schoolconflict 
naar huis verplaatst.
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Zwakke prestaties
Veel kinderen met ADHD presteren zwak op visueel, 
auditief en soms ook tactiel gebied. Dit leidt onvermijde-
lijk tot problemen in een normale leeromgeving. Dit kan 
ook het geval zijn bij kinderen met een normale of zelfs 
hogere intelligentie.

In de regel moeten deze kinderen niet in speciale klas-
sen of op speciale scholen worden ondergebracht!

Veruit de meeste kinderen met ADHD hebben gebieden 
waarin ze bijzonder geïnteresseerd zijn. Hier kunnen zij 
een gedetailleerde kennis ontwikkelen die boven het 
gemiddelde ligt. Het wijzen op en het belichten van deze 
kennis kan een enorme motivatie met zich meebrengen.

Ook op het gebied van fijnmotorische coördinatie 
hebben kinderen met ADHD vaak problemen. Het duurt 
langer om de schoenveters te knopen; aan- en uitkle-
den voor de gym- of zwemles duurt langer of verloopt 
onhandig.

Hier mogen de gebreken van het kind onder geen 
beding te kijk worden gezet.

Korte commando’s, bijvoorbeeld “wacht” (op een 
nieuwe instructie), kan het hyperactieve kind meestal 
pas in het zevende of achtste leerjaar opvolgen. Ver-
maningen helpen niet, maar verhogen de opwinding 
en/of agressie juist.

Het helpt om:
• het kind sterk bij het onderwijs te betrekken;
• geroep te negeren;
•  bij duidelijke storing naar het kind toe te gaan, licha-

melijk contact te maken, een grens te bepalen en tege-
lijkertijd het kind te kalmeren met een korte, duidelijke 
en ontspannen instructie, bijvoorbeeld: ”Stop. Ik denk 
dat het voor jou nu wat te veel wordt.”

Hoe rustiger en hoe duidelijker de instructie
gegeven wordt, des te sneller treedt het effect op.
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Verbale uitingen

!Het kind met ADHD lijdt vaak aan “spraakdiarree”,  
d.w.z. dat het vaak moppert en lelijke woorden gebruikt.

Het kind neemt graag “interessante” en verboden
woorden uit zijn omgeving over.

Deze verbale uitingen zijn nooit met opzet tegen een 
bepaalde persoon gericht, maar zijn in de eerste 
plaats ongecontroleerde uitingen van moedeloosheid.

Bij toenemende opwinding, die bijvoorbeeld veroorzaakt 
kan worden door uw moraliserende uitingen, kan het 
kind scherp geformuleerde, persoonlijke aanvallen 
lanceren die vaak erg kwetsend kunnen zijn. Dit type 
ontladingen wordt enerzijds veroorzaakt door het extreme 
waarnemingsvermogen van het kind (een gevolg van 
zijn/haar aandachtstekortstoornis), en anderzijds door 
een grote behoefte om zich in overeenstemming met 
zijn niveau van opwinding uit te drukken.

Neem dit niet persoonlijk, maar onderbreek het kind 
rustig en beslist; verwijder het kind eventueel uit het 
lokaal indien de omstandigheden dit vereisen. Hoe 
deskundiger u reageert, des te eerder wordt u door 
het kind geaccepteerd.

Eveneens rustig en ontspannen, maar wel zeer beslist, 
moet u reageren op verbale bedreigingen van het kind, 
evenals op uitingen van ontkenning. Dreigen met straf 
verhoogt het opwindingsniveau. Het beste is dat u 
onmiddellijk reageert zonder morele verwijten en op een 
rustige en enigszins humoristische toon, bijvoorbeeld 
”Ja, ja, het is nu wel goed” of ”Meen je dat?”. Soms 
helpt het ook om het kind gewoon te negeren.

Als het toch tot een confrontatie komt (wat uiteraard 
gebeurt, want leraren en pedagogen zijn ook maar
mensen), is het zinvol om het kind uit de situatie te 
verwijderen. Het kind loopt niet weg als het buiten het 
klaslokaal staat, als u de controle over de situatie op 
tijd in handen neemt.
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Het is belangrijk dat u het kind terug in de klas haalt 
zodra het weer rustig is, en dat u niet meteen over 
de situatie praat. Ga liever gewoon verder met de 
les. Na ongeveer een uur, als het opwindingsniveau 
weer verminderd is, zijn er voldoende mogelijkheden 
om een gesprek te voeren.

Moraliseer nooit achteraf na een confrontatie;
daardoor wordt het opwindingsniveau alleen maar
opnieuw verhoogd (nu vanwege het slechte geweten).

Een latere confrontatie maakt het kind met ADHD
verdrietig; het wordt rechtstreeks en pijnlijk geraakt.
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Lessen

!

Veel kinderen met ADHD kunnen aan het einde van de 
les, als de klas zich opmaakt om te vertrekken, geen 
informatie meer opnemen, laat staan opschrijven. Niet 
omdat ze het niet willen, maar omdat ze het echt niet 
kunnen.

Daarom is het voor leerlingen met ADHD een grote hulp 
als ze visuele ondersteuning kunnen krijgen om de les 
beter te onthouden. De leraar kan bepaalde lessen op 
het intranet voor ouders van de school plaatsen (zoals 
b.v. ‘Magister’), wat de ouders een goede gelegenheid 
biedt om positief met het kind samen te werken aan het 
huiswerk. Hoe eerder de leerstof vermeld wordt, des te 
beter. Zo wordt de dagelijkse huiswerkdruk verminderd 
en kunnen veel ouders geholpen worden bij hun dage-
lijkse strijd met betrekking tot de leerstof.

Het is natuurlijk belangrijk dat op het intranet voor ouders 
vermeld wordt welke leerstof het kind moet leren, maar 
het is evenzeer belangrijk te vermelden wanneer het kind 
GEEN lessen hoeft te leren. Alleen op die manier hoeven 
ouders niet achterdochtig te zijn als zij hun kind vragen 
naar lessen die al dan niet moeten worden geleerd. 

Oudere kinderen, die toegang hebben tot het het intranet 
voor leerlingen van de school, kunnen daar dezelfde in-
formatie over de lessen zien als de ouders op het intranet 
voor ouders.. 

Een kind met ADHD leert alleen de leerstof die
opgegeven en overhoord wordt. Daarom moet u 
controleren of het kind de boodschap begrepen 
heeft.

Als het kind zijn lessen niet leert, moet er zo spoedig 
mogelijk intern op school gereageerd worden, zodat 
u zich ervan vergewist dat het kind op het gewenste 
niveau komt.

Contacten met thuis en klachten over het kind geven  
alleen maar meer stress voor de toch al gestreste 
ouders. Ze zijn op de hoogte van het probleem, maar 
kunnen niets aan de schoolsituatie wijzigen. De ouders 
zijn thuis de baas en de leraren op school. De thuis 
opgebouwde structuren kunnen niet naar een belaste 
schoolsituatie worden overgebracht, omdat het kind  
zijn eigen grenzen bepaalt.
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Structuur
Hoe gestructureerder het onderwijs is, des te beter het 
voor een kind met ADHD is. En hoe dichter de ouders 
de structuur van de leraar bij het oplossen van een taak 
benaderen, des te gemakkelijker het voor het kind wordt.

Een kind met ADHD slaagt er alleen in om zelf-
standig naar de oplossing van een probleem toe te 
werken als het erg gemotiveerd is.

Als de kinderen nieuwe plaatsen in de klas krijgen, kan 
de leraar overwegen om een kind met ADHD apart te 
zetten, niet als straf, maar als hulp. Met betrekking tot 
nieuwe plaatsen spelen de gebrekkige “filter” van de 
leerling voor lawaai en het feit dat de leerling gemak-
kelijk af te leiden is, een grote rol. Dit kan met zich 
meebrengen dat de leerling zich voortdurend omdraait 
vanwege nieuwe geluiden en bewegingen die door een 
nieuwe buurman of buurvrouw veroorzaakt worden.

Als een kind met ADHD blokkeert, zijn rekenboek niet 
kan vinden of bij het eerste woord van een taak blijft 
hangen, helpt het om een afspraak met het kind aan te 
gaan om de voortgang te bevorderen, bijvoorbeeld in de 
vorm van een punten-of beloningssysteem.

Er zijn veel sociale problemen
– sta klikken niet toe! 
De andere kinderen weten heel goed waar de “trigger” zit 
bij een kind met ADHD. Als u niet zelf aanwezig was op 
“de plaats van het misdrijf”, kan het moeilijk zijn om op een 
rechtvaardige manier te sanctioneren. Wordt een kind met 
ADHD naar zijn/haar eigen mening onrechtvaardig behan-
deld, dan stijgt het opwindingsniveau van het kind tot een 
oneindige hoogte. Het kind zit misschien rustig op zijn/haar 
stoel in de klas, maar denkt gedurende de gehele les alleen 
maar aan wraak. De kleinste reden is dan de druppel die 
de emmer doet overlopen; het kind reageert dan “als een 
donderslag bij heldere hemel”.

Dit helpt het beste: als er andere leerlingen bij het voor-
val betrokken zijn, moeten de partijen van elkaar
gescheiden worden, waarna de les hernomen wordt. 
Vóór het einde van de les kunt u dan een “sociaal 
kwartiertje” organiseren, waarin het evenwicht hersteld 
wordt. Dit is de beste manier om te voorkomen dat het 
kind met ADHD als clown van de klas of als zondebok 
gebrandmerkt wordt.
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Verboden te kijk te zetten!
Er moet absoluut vermeden worden dat andere kinderen 
het kind met ADHD uitlachen, in het bijzonder als het 
vreemde of onhandige bewegingen maakt (hetzelfde 
geldt voor andere kinderen met een bewegings- of 
coördinatiestoornis).

Het mag niet gebeuren dat het kind provocatief te kijk 
wordt gezet. Het kind moet aanvullende hulp en aan-
moediging krijgen.

Het is absoluut verboden het kind te kijk te zetten 
Kinderen met ADHD schrijven bijvoorbeeld vaak korte 
opstellen. Niet omdat ze niets kunnen bedenken, maar 
omdat ze ongelooflijk opzien tegen het schrijfproces 
(waren ze maar op de wereld gekomen met een secre-
taris en een dictafoon …). Als leraar weet u het wel: hun 
mondelinge bijdragen zijn vaak verbazend goed, maar 
de kwaliteit van hun schriftelijke productie ligt vaak ver 
onder die van hun mondelinge bijdragen.

Er zijn echter ook kinderen met ADHD die lange, bijna 
onbegrijpelijke opstellen schrijven. Ze zijn niet alleen  
onbegrijpelijk door slordigheid, maar ook omdat deze 
kinderen te ver van het onderwerp afdwalen. Dat gebeurt 
omdat de kinderen vrij associëren en moeite hebben  
om de aandacht vast te houden. Daarom ontbreekt  
vaak de rode draad in de opdracht.

Kinderen met ADHD maken vaak fouten in wiskunde, niet 
omdat ze het onderwerp niet begrijpen, maar omdat ze 
bijvoorbeeld hun cijfers slordig op het papier schrijven of 
de geometrische lijntjes niet juist trekken.

Iedere vorm van kleinering brengt duidelijk een  
vermindering van de motivatie met zich mee.

Sport
Bij sport heeft het kind met ADHD uw controle hard 
nodig, omdat het zich niet motorisch kan uitleven. 
Door motorisch te handelen, gaat het kind verder in zijn 
opwinding, d.w.z. hoe meer het kind mag razen, des te 
meer verliest het de controle. Het kind kan niet stop-
pen als de activiteit afgelopen is. Daarom moet het een 
zinvolle, motorisch actieve taak krijgen, bijvoorbeeld de 
ballen verzamelen of de mat op zijn plaats duwen.

Kinderen met ADHD kunnen vaak geen risico’s 
inschatten. Als ze erg opgewonden zijn, moet men ze 
uiterst voorzichtig benaderen. Het is beter om hen in on-
dersteunende functies in te zetten dan om hen vrij te laten 
handelen.
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VERGEET NIET uw kennis
en ervaring met uw
collega’s te delen
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Geen exclusieve
behandeling
Een kind met ADHD hoeft geen exclusieve
behandeling, maar eist zeker veel van u.

Hoe meer u laat merken dat u het kind aardig vindt, 
dat u de sterke kanten van het kind kent en dat u 
het helpt als het problemen heeft, dat u op een ont-
spannen manier vriendelijk, rustig en beslist bent, 
des te beter weet het kind hoe u tegenover hem/
haar staat en des te eerder ontstaat er een wederzijds 
vertrouwen dat essentiel is voor de leermogelijkheden 
van het kind. Bovendien is dit een motiverende factor 
voor het kind, die in uw voordeel zal werken, wat het 
algemene risico op storend gedrag vermindert.

Het is de moeite waard om naar dit doel toe te 
werken. Het kind met ADHD en zijn/haar ouders zullen 
u dankbaar zijn, en de sociale vaardigheden en het leer-
vermogen van het kind nemen toe, zowel in relatie tot u 
als tot de klasgenoten.
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