ADHD en ander opvallend gedrag
Leerdoelen:
• (her)ken je de kenmerken en oorzaken van ADHD;
• begrijp je het gedrag dat kinderen met ADHD vertonen;
• ken je biologische en omgevingsfactoren die ander opvallend gedrag bij kinderen kunnen
veroorzaken;
• begrijp je de moeilijkheden die kinderen met ADHD in de klas kunnen ervaren;
• weet je hoe je een kind met ADHD kunt ondersteunen in zijn welbevinden en ontwikkeling;
• heb je handvatten gekregen om na te denken over je pedagogisch handelen.
Inhoud en opzet:
Kennis over ADHD is de basis voor wie een kind met ADHD wil
begrijpen, accepteren en helpen. Hoe meer je erover weet, hoe
beter je het gedrag van een kind kunt duiden en hem of haar kunt
begeleiden. Door meer kennis krijg je ook begrip voor de
uitdagingen die een kind met ADHD ondervindt, wat jullie
verstandhouding ten goede zal komen. Want dat is voor ieder kind
het meest belangrijk op school: een leerkracht die het kind kent en
weet wat het nodig heeft voor zijn welbevinden en ontwikkeling.
Er is al veel bekend en gepubliceerd over ADHD. Van alle
psychiatrische problemen is ADHD een van de meest voorkomende
of geregistreerde stoornissen. Grote kans dus dat je vroeg of laat
een kind met ADHD in de groep krijgt: een kind dat druk,
ongeconcentreerd en/of impulsief gedrag vertoont. Sommige
mensen beweren dat ADHD een verzinsel is, een modeverschijnsel dat onnodig veel gediagnosticeerd
wordt. Dat het ADHD-gedrag het gevolg is van een slechte opvoeding en dat medicijnen onnodig
vaak worden voorgeschreven. Maar ADHD is echt een wetenschappelijk onderbouwde
gedragsstoornis, die zonder goede aanpak ernstige gevolgen kan hebben voor een kind en zijn
omgeving. Ondanks dat ADHD een wat negatieve bijklank heeft, en leerkrachten het soms liever
hebben over energieke kinderen, gaat het in deze nascholing het meeste over ADHD.
In dit programma van Klass-e! leer je alles over de kenmerken, de oorzaken en de aanpak van ADHD.
Ook is er aandacht voor andere oorzaken van energiek of opvallend gedrag. Daarom staat in het
laatste deel staat het kind met ADHD of ander opvallend gedrag in de klas centraal, met alle
moeilijkheden die het hier kan ervaren en de oplossingen die de leerkracht hiervoor kan bieden.
Toch is het omgaan met een kind met opvallend (ADHD)gedrag geen zwart-witkwestie. Ieder kind is
uniek, iedere situatie vraagt om een afgestemde reactie. Deze nascholing biedt je nieuwe handvatten
om na te denken.
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