
Overleg van tevoren altijd met de ouders over de aanpak voor het 

kind en tips voor de omgang. 

Aandacht stoornissen 

ADD – Attention Deficit Disorder (letterlijk: aandacht tekort stoornis) 

- Een vorm van ADHD waarbij de hyperactiviteit en impulsiviteit ontbreken. Kinderen hebben 
last van concentratieproblemen. Mensen met ADD leven een leven vol frustraties, ze worden 
bestempeld als dom, lui, ongeïnteresseerd. Ze kunnen zichzelf er moeilijk toe brengen om 
iets te ondernemen. Dat kost hen veel meer energie dan anderen. Ongeveer 70% van de 
mensen met ADD heeft ook andere stoornissen. 

 Geef korte en duidelijke opdrachten, zodat het voor het kind te overzien is. Help het 
kind het overzicht te bewaren. 

 Maak leerstof en opdrachten duidelijk door het visueel te maken. 
 Geef het kind zelfvertrouwen. 
 Zorg voor structuur en regelmaat in het leven van het kind. En bereid het kind voor 

op nieuwe omgevingen. Ook als het kind zelf mag bepalen wat het doet, moet je 
zorgen dat het overzichtelijk blijft voor het kind. 

 Geef het kind de ruimte om zelf creatief bezig te zijn en zich terug te trekken op zijn 
eigen plekje als het daar behoefte aan heeft. 

 Spreek rustig en met zachte stem tegen het kind. 
 Geef het kind extra tijd als het dat nodig heeft. Doordat de concentratie minder is, 

zal het meer tijd nodig hebben om een taak af te maken. 
 Train het kind om te leren concentreren op de momenten dat het echt nodig is. Dit 

kun je doen door bij belangrijke dingen vooraf aan te geven dat het belangrijk is. Zo 
kan het kind prima leren opletten op de juiste momenten. Geef het kind na afloop de 
ruimte om dingen rustig te verwerken en verwacht niet direct een reactie. 

HD – Hyperactivity Disorder (letterlijk: hyperactiviteit stoornis) 

- Deze personen zijn erg druk en impulsief. 

ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder (letterlijk: aandacht tekort hyperactiviteit stoornis) 

- Aandacht tekort stoornis met hyperactiviteit en impulsiviteit. Kinderen met ADHD kunnen 
hun aandacht niet lang genoeg op een prikkel richten en zij kunnen moelijk onbelangrijke 
prikkels van buitenaf negeren. ADHD komt bij vier procent van de jeugd voor. Bij driekwart in 
combinatie met andere stoornissen, zoals leerstoornissen en agressieve gedragssstoornissen. 
Kinderen met ADHD zijn meestal normaal begaafd. Medicatie is bij zeventig tot tachtig 
procent van deze kinderen in meer of mindere mate effectief. Kinderen met ADHD zijn niet 
altijd druk of snel afgeleid. Ze kunnen zich wel concentreren, het kost hen alleen meer 
moeite dan andere kinderen. 

 Zorg voor duidelijke structuur, zoals een duidelijk indeling en duidelijke regels. Een 
kind met ADHD heeft deze structuur van buitenaf nodig. 

 Geef het kind duidelijke en haalbare opdrachten, waarbij je rekening houdt met de 
beperkingen van het kind. Zorg er voor dat je altijd maar één opdracht tegelijk geeft. 

 Wees alert op goed gedrag en beloon dit door het geven van complimenten en 
aandacht. 

 Geef het kind interessante en prikkelende taken, anders dwaalt de aandacht van het 
kind te snel af. 

 Zorg er voor dat er ook ruimte is voor het kind om zijn energie kwijt te kunnen en 
zich lekker uit te leven. Geef duidelijk aan wanneer dit wel kan en wanneer niet. 

 



Pervasieve ontwikkelingsstoornis 

ASS/Autisme – Autisme Spectrum Stoornis – Syndroom van Asperger 

- Een andere naam voor pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Met pervasief wordt bedoeld 
dat deze stoornissen zich uiten in meerdere ontwikkelingsgebieden van een kind. De 
hersenen functioneren anders, voornamelijk bij de verwerking van informatie uit de 
omgeving. Deze stoornissen worden ook wel aangeduid met de term autisme of ASS ( 
Autisme Spectrum Stoornis).  

 Gebruik concrete taal voor kinderen met autisme. 
 Korte zinnen, niet babbelen. 
 Het kind kan vaak maar één ding tegelijk (niet: niet praten en kijken tegelijk). 
 Vermijdt eindeloze discussies. Het kind begrijpt je standpunt niet en zal het ook niet 

gaan begrijpen. Hij moet gewoon doen omdat het moet. 
 Wees juist zakelijk in plaats van emotioneel. 
 Stel concrete vragen en wees geduldig bij het krijgen van een antwoord, dit duurt 

namelijk soms wat langer. 
 Wees voorspelbaar en geef veranderingen tijdig aan. 
 Lok communicatie uit en geef het kind tijd om de informatie te verwerken. 
 Geef gevoelens en emoties aan het contact. Het kind heeft namelijk wel degelijk 

gevoelens en verlangt dit, net zoals ieder ander kind, ook. 
 Communiceer met 1 ding tegelijk. 
 Wacht even tot het kwartje bij het kind is gevallen. Door de informatieverwerking-

snelheid duurt het wat langer. 
 Geef duidelijkheid en stel regels. Het kind kan weleens claimend zijn, maar dat komt 

door zijn behoefte aan duidelijkheid. 
 Verwacht geen reactie op non-verbale communicatie (gezichtsuitdrukking of gebaar) 

van jouw kant. Het kind zal dit niet herkennen of kunnen plaatsen. 
 Stel het kind gerust als je boos bent op een ander, het heeft niets met hem te 

maken. 
 Straffen heeft geen zin, ze begrijpen namelijk niet waarom. Door duidelijke afspraken 

en regels zal het vanzelf al goed gaan, want deze kinderen kunnen zich daar goed aan 
houden. 

 Als het kind boos is, zorg dan voor dat hij afleiding krijgt om weer tot rust te komen. 
Praat er op een later moment met hem over. Discussies en emoties hierin mengen 
heeft geen zin. 

  



- Kinderen met Asperger hebben problemen met communicatie, socialisatie en motoriek. Bij 
kinderen met Asperger is er sprake van een gemiddelde tot hoge intelligentie. Daarnaast 
beschikken ze over een goed taalgebruik. Kinderen met Asperger hebben meer dan 
gemiddeld last van agressie, depressie en angsten. 

 Zorg voor een gestructureerde en voorspelbare omgeving. 
 Bij nieuwe gebeurtenissen of verandering van regels altijd het kind goed 

voorbereiden. Houd er rekening mee dat kinderen met het syndroom van Asperger 
niet goed tegen onverwachte situaties/veranderingen kunnen. 

 Leer kinderen met Asperger de sociale omgangsregels door letterlijk aan te geven 
hoe en wat te zeggen in verschillende sociale situaties. Dit kan aan de hand van 
rollenspellen. 

 Doordat kinderen met Asperger de gevoelens van een ander niet intuïtief kunnen 
aanvoelen, moet hen geleerd worden hoe ze op de juiste manier kunnen reageren. 
Wanneer het kind een verkeerde reactie laat zien moet de fout uitgelegd worden en 
weer het goede voorbeeld gegeven worden. 

 Een kind dat teruggetrokken gedrag laat zien, aanmoedigen om betrokken te zijn en 
deel te nemen aan activiteiten met leeftijdgenoten. Moedig het kind aan om met 
anderen te spelen. 

 Laat het kind niet continu over zijn eenzijdige interesses praten. Beperk de tijd 
waarop het kind over zijn interesse mag praten. 

 Spreek een tijd af over wanneer het werk klaar moet zijn. Kinderen met 
concentratieproblemen presteren beter wanneer er een tijdslimiet is. 

DCD – Developmental Coordination Disorder 

- Stoornis van de motorische coordinatie. DCD staat ook wel bekend als dyspraxie, sensorische 
integratieproblemen of Clumsy Child Syndrome. Kinderen met deze stoornis hebben een 
slecht ontwikkelde motoriek. Het is een stoornis waarbij het bedenken, plannen en uitvoeren 
van bewegingen problematisch verloopt. Motorische handelingen worden niet of 
onvoldoende geautomatiseerd. DCD gaat vaak samen met problemen met de spraak, taal, 
waarnemen, denken en gevoelige tastzin.Verondersteld wordt dat DCD veroorzaakt wordt 
door onvolgroeidheid of vertraging in de ontwikkeling van bepaalde gebieden in de 
hersenen. Kinderen met DCD hebben doorgaans een normale intelligentie. 

PDD – Pervasive Developmental Disorder 

- Een ontwikkelingsstoornis die in vele functies ( zoals contactname, emoties, motoriek of 
spraakgebruik) doordringt. 

  



PDD-NOS – Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified 

- Niet onder te brengen bij een van de andere geclassificeerde vormen. Mensen met deze 
stoornis vertonen veel symptomen van een autistische stoornis, maar niet voldoende of 
ernstig genoeg om zo gediagnosticeerd te worden. Met name het sociale begrip en de sociale 
intuïtie ontwikkelen zich bij PDD-NOS moeizaam. Kinderen met PDD-NOS variëren heel erg in 
hun vaardigheden, intelligentie en gedrag. Het is daarom moeilijk om algemeen geldende 
kenmerken te geven. 

 Reageer goed op het feit dat PDD-NOS kinderen slecht tegen wisselende situaties 
kunnen. Houd er rekening mee; reken de kinderen hier niet op af. 

 Vermijd zoveel mogelijk abstract taalgebruik, dit begrijpen ze namelijk niet. 
Taalgebruik moet voor deze kinderen in de eerste plaats functioneel zijn. 

 Autistische kinderen maken eigenlijk nauwelijks gebruik van kijken en luisteren 
(meer van ruiken en voelen). Dit moeten ze bewust leren. Geef het kind een reden 
om te luisteren of te kijken. Dit kan door middel van gestructureerde opdrachten. 

 Kinderen met PDD-NOS willen graag alles hetzelfde houden. Daarom moet je heel 
langzaam veranderingen invoeren en plannen wijzigen. Doe dit stapsgewijs. Probeer 
panieksituaties zoveel mogelijk voor te zijn door het kind goed voor te bereiden. 

 Maak ook goed duidelijk hoe het verloop van een opdracht in elkaar zit (wat, 
wanneer, hoe, met wie, enz.), hoe lang ( rooster, beloning op goed resultaat). Geef 
daarbij ook visuele ondersteuning, dit kan via beeldverhaal en pictogrammen. Zo is in 
een oogopslag te zien wat de opdracht inhoud. 

 Gebruik beloningssystemen om het kind over de drempel heen te trekken. 
 Leer gedrag alleen aan door veel herhalen, inprogrammeren, voorzeggen en 

uitleggen. 
 Zet het kind steeds met beide benen op de grond. Fantasieën ontaarden namelijk 

makkelijk in angst. 
 Leer hem beseffen dat hij beperkingen heeft, dat hij een manier van denken heeft 

dat verschilt van anderen. Dit maakt hem reëler en kan hem helpen zijn 
zelfacceptatie te vergroten. 

NLD – Non-verbal Learning Disabilities 

- Stoornis in het verwerken van niet-verbale informatie. Het is neurologische stoornis in de 
rechterhersenhelft, waardoor een deel van de informatieverwerking problematisch verloopt. 
Auditieve informatie wordt beter verwerkt dan de informatie die binnenkomt via zien en 
voelen. Kinderen met NLD hebben moeite met het verwerken van deze non-verbale 
informatie. NLD wordt gekenmerkt door leerproblemen bij met name wiskunde, problemen 
met ruimtelijk inzicht, motorische problemen en sociale problemen. Doordat deze kinderen 
de informatie uit voelen en kijken slecht verwerken, vertonen ze weinig exploratiegedrag. 
Het gedrag van deze kinderen kenmerkt zich door veel praten en weinig doen. Deze stoornis 
wordt meestal pas op latere leeftijd gesignaleerd. Kinderen met NLD vallen vaak niet snel op; 
vanwege hun goede verbale mogelijkheden worden capaciteiten vaak te hoog ingeschat. 

 

  



Agressieve gedrag stoornissen 

CD – Conduct Disorder 

- CD wordt gezien als een ernstige vorm van ODD. Kinderen met deze stoornis komen over 
alsof ze geen respect hebben voor de gevoelens van anderen. Ze geven de indruk niet 
geraakt te worden door het gekwetst zijn van anderen. Gewelddadig gedrag is vaak 
aanwezig. 

ODD – Oppositional Defient Disorder 

- Een stoornis die zich kenmerkt door een vrijwel permanent "tegen de draad" zijn. Kinderen 
met deze stoornis zijn moeilijk op te voden, hebben moeite zich te houden aan afspraken en 
komen opstandig over. Gewelddadig gedrag is in principe afwezig.  

 


