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Een realistische kijk op kinderen met
ADHD
wat?
Een juist beeld krijgen van kind met ADHD is de eerste stap in de aanpak. Kennis over de stoornis
kan deze juiste beeldvorming vergemakkelijken. Vandaar dat we uitgebreid stilstaan bij de
theoretische achtergrond van de stoornis. Een realistisch verwachtingspatroon voor kinderen met
ADHD sluit aan bij deze beeldvorming. Wat kan en mag ik verwachten van een kind met ADHD op
het vlak van werkhouding, plannings- en organisatievaardigheden, stilzitten, sociale vaardigheden,
…?
Eens we juist kunnen inschatten wat haalbaar is voor een kind met ADHD in de klascontext, kunnen
op zoek gaan naar allerhande ondersteuningsvormen om een ADHD-vriendelijk klimaat te creëren.
We geven een eerste aanzet hierin.

voor wie?
Dit vormingsaanbod is bedoeld voor leerkrachten kleuter- en lager onderwijs en interne
zorgbegeleiders/coördinatoren.

waarom?
Bij naar schatting 5 à 8% van de schoolgaande jeugd wordt de diagnose ADHD gesteld. M.a.w. elke
school krijgt te maken met een problematiek die om een bijzondere aanpak en voorkennis vereist.
Het belangrijk dat leerkrachten beschikken over correcte informatie betrekking tot ADHD. Het is
vandaag de dag - met de enorme toename aan informatiekanalen en –bronnen -, niet evident om het
kaf van het koren te scheiden. Wanneer spreken we van ADHD en waneer juist NIET? Eens men
beter weet wat het is, kan men zijn aanpak beter afstemmen op de noden van dergelijke kinderen;

werkwijze en programma?
De sessie neemt 3 uur in beslag. In een eerste luik komen theoretische inzichten rond de
ontwikkelingsstoornis ADHD aanbod: kenmerken, de diagnose, voorkomen, oorzaken en
behandelingsvormen. Er wordt ook stilgestaan bij de veelvoorkomende mythes en misverstanden die
over deze stoornis. Dit alles wordt visueel ondersteund door een powerpointpresentatie en een
aantal videofragmenten. In een tweede luik ligt de focus op de beeldvorming over kinderen met
ADHD. Wat is mijn kijk op een kind met ADHD en helpt mij dit in de omgang met kinderen met
ADHD? Er wordt afgesloten met een korte introductie op aanpak van ADHD in de klas.

