
Het ABC voor leerkrachten 

Omgangsadviezen bij een kind met ADHD 

 

 
 

A.   Acceptatie: ADHD bestaat. 

 

B. Boosheid:  Doordat zij er niet bij horen, door het voortdurend 

krijgen van negatief kritiek. Zij worden vaker gepest omdat 

andere kinderen de woede aanvallen leuk vinden (??!!) 

 

C.  Communicatie: Betrek het kind erbij wanneer je bemerkt dat 
jou manier niet werkt. Leg regels uit wanneer het kind deze 

niet nastreeft. 

 

D. Duidelijkheid. Ja is ja , Nee is nee. Geef je grenzen aan.  

 

E. Eerlijkheid duurt het langst. Schrik er niet van wanneer het 

kind iets zegt over je houding. Het kind houdt je een spiegel 

voor. Dit komt omdat dit bij het kind de gehele dag door ook 

gebeurt. Het kind denkt dat dit normaal is en kopieert dit 

gedrag. Doe geen uitspraken, die je van een ander naar jou 

toe, ook niet zou accepteren.  

 
F. Fantasie: Kinderen met ADHD hebben een rijke fantasie. Zij 

gebruiken dit om zich te redden in situaties waarbij zij voelen 

dat er iets niet pluis is, maar niet bij machte zijn dit te 

veranderen. Zij gaan in hun fantasiewereld om dit gevoel te 

negeren. Fantasieverhalen worden ook gebruikt om erbij te 

horen. Let op: dit is een begin van een negatief zelfbeeld. Dit 

kan uit de hand lopen vooral op de middelbare school. Neem 

dit serieus, wordt niet boos, maar vraag uit interesse en 

bezorgdheid waarom het kind dit nodig heet om erbij te horen.  

 

G. Geluk. Het kind met ADHD heeft een Dopamine tekort. Een 

soort van gelukshormoon. Wanneer er een tekort is, heeft het 

lichaam er dorst naar. Het kind is dus op zoek naar geluk. Een 
leerkracht die de groep niet aankan heeft veel invloed op het 

gedrag van het kind met ADHD. Het kind zal meer last krijgen 

van zijn ADHD.  



 

 
 

 

H. Hard roepen. Kinderen met ADHD gebruiken soms stem verhef 
om gezien te worden. Dit is een vorm van aandacht vragen. 

Het kan betekenen dat het kind zich niet prettig voelt. 

Sommige kinderen praten gehaast met een hyperventilerende 

ademhaling. Het kind voelt zich niet op zijn gemak.  

Het kind kan hard praten omdat het veel kritiek krijgt en het 

gecorrigeerd wordt met stemverhef. Het kind hoort niets 

anders en neemt deze methode over omdat het denkt dat het 

normaal is. 

 

I. Inlevingsvermogen. Wanneer je het kind niet begrijpt, probeer 

je in te leven door het kind vragen te stellen. 

 
J. Jaloezie. Kinderen met ADHD hebben een hoge sociale 

intelligentie. Accepteer wanneer het kind een opmerking 

maakt die jezelf niet bedacht had en keur deze niet af door 

jaloezie. 

 

K. Kom op voor jezelf. Geef het kind niet de schuld van je 

onzekerheid hoe om te gaan met het kind met ADHD. 

Onderzoek wat er mis gaat en werk hieraan. Bespreek met je 

collega’s waar je moeite mee hebt, of met de ouders of met 

het kind zelf of stuur mij een mailtje: 

adhdpraktijkgoirle@ziggo.nl 

 

L. Liefde: Ben zuinig op de liefde voor je vak.  
 Leer het kind kennen. Geef niet zomaar kritiek zonder te 

vragen waarom het kind het op die wijze gedaan heeft. 

Kinderen met ADHD hebben hun eigen manier die voor het 

kind heel vanzelfsprekend is. Keur het niet zomaar af, maar 

leg uit waarom jou manier beter of verstandiger is.  

 

M. Mode verschijnsel: ADHD is geen modeverschijnsel. Het valt 

alleen meer op omdat voor de kinderen met ADHD de wereld 

ADHD onvriendelijk is.  



N. Negativiteit helpt niemand vooruit. Irritaties zijn goed omdat 

je in de mogelijkheid komt dat je iets moet veranderen.  

O. Organiseren en plannen is voor een kind met ADHD zeer 

moeilijk. Opdrachten maken m.b.v. weekplanningen is voor  

veel kinderen met ADHD niet te doen. Het kind heeft er meer 

baat bij dat het 1 opdracht krijgt die hij nu moet maken. 

 

 

 
 

 

P. Paniek. Kinderen met ADHD kunnen een paniekaanval krijgen. 

Dit kan allerlei oorzaken hebben. De voornaamste is faalangst 

en onrecht. Tijdens een paniekaanval: ga het kind niet 

corrigeren, breng het in een veilige omgeving, probeer hem 

door aandacht te geven, rustig te krijgen. Neem de aanval 

serieus. Ligt de ouders in. Probeer te achter halen waar het 

vandaan is gekomen om een volgende paniekaanval te 

voorkomen. Waarschijnlijk is er veel voorgevallen wat niet 1-

2-3 op te lossen valt. Neem een paniekaanval serieus!! 

 
R. Regelmaat, reinheid en rust. De 3 erren. Blijven belangrijk 

voor ieder kind.  

 Regels zijn regels. Maak voor het kind met ADHD geen 

uitzondering. Je mag het aanpassen zodat het kind zich er wel 

aan kan houden. Maar niet dat het ene kind zonder ADHD er 

zich aan moet houden, en het kind met ADHD niet.  

 

S. Stilzitten? Dat kunnen veel kinderen niet met ADHD. Als zij 

andere hierdoor irriteren, leg uit waarom dit lastig is voor de 

ander. Het kind met ADHD heeft er geen benul van wat het 

verkeerd doet. Rondlopen tijdens de les omdat je ADHD hebt? 

Nee dat is helemaal niet nodig. Laat het kind zich houden aan 
de regels die gelden.  

 Neem het kind met ADHD serieus. Zie het niet als alleen ADHD 

maar leer het kind kennen achter de stikker die op zijn rug is 

geplakt. Ieder mens verdiend zijn waarde om erbij te horen.  



T. Tijd. Kinderen met ADHD zijn niet met de tijd bezig. Tijd lijkt 

niet te bestaan.  

 

U. Uitstellen van iets wat het kind met ADHD moet doen, gaat 

niet. Het kind vergeet het. Leer het kind dat alles wat moet,  

direct wordt afwerkt.  

 Uitdagen: Een kind met ADHD daagt van nature de ander niet 

uit. Wanneer het kind dit wel doet is er iets aan de hand. Het 

kind weet niet voor zichzelf op te komen. Leer het kind tijdens 

uitdagingspel antwoord te geven in plaats van boos te 
reageren. (Thuis daagt het kind wel uit op school niet) 

 

V. Verdriet. Kinderen met ADHD kunnen heel verdrietig zijn 

omdat andere laten voelen dat zij anders zijn. Door hun hoog 

gevoeligheid voelen zij mee met het verdriet van de ander.

 Vergevingsgezind. Het kind met ADHD heeft niet altijd in de 

gaten wat het fout heeft gedaan. Laat het kind zijn kant van 

het verhaal vertellen. Luister ernaar. Toon begrip.  

 

W. Waarheid. Kinderen met ADHD zijn hooggevoelig. Schrik er 

niet van dat zij de waarheid spreken wanneer je van mening 

bent dat dit kind dat nog helemaal niet kan en mag weten.  
 

Y. Yoga in de klas: een uurtje met z’n alle bezig zijn om de rust 

in je lichaam te vinden. Er zijn experts die dit uitvoeren in de 

klas.  

 

Z. Zorgzaam. Kinderen met ADHD zijn zeer zorgzaam Wanneer 

er een kind gepest wordt, zal het kind met ADHD voor dit kind 

opkomen. Ook wanneer het kind dat kind niet kent. Dit gedrag 

wordt bestempeld  als bemoeizuchtig. Het kind met ADHD 

vindt zijn actie heel normaal. Iemand in de problemen die 

help je en laat je niet aan zijn lot over. Het kind met 

ADHD vindt het dus heel raar wanneer hij gepest wordt dat 

niemand hem helpt. Het kind vindt het ook raar wanneer iets 
niet lukt, andere teleurgesteld reageren i.p.v. te helpen.  

 

 
Hannelore van den Enden: ADHD deskundige. 
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