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De cursus bestaat uit 2 dagdelen en is opgenomen in het Lerarenportfolio:  RDnSmtjyaV  

Leerlingen met problemen tav impulscontrole, aandacht en hyperactiviteit vallen vaak al snel 

op in de klas. In veel gevallen vertonen ze storend gedrag wanneer je je programma niet 

goed afstemt. Kunnen ze daar wel wat aan doen? Is er een verschil tussen 

ongemotiveerdheid en onvermogendheid? Moet je compenseren of dispenseren (Van ’t 

Schip-Den Haring, 2015)? En hoe doe je dat dan? 

 

Inhoud 

Kennis en praktische toepassing tav impulscontrole, aandachtstekort en hyperactiviteit: 

• Kaders: normale ontwikkeling; impulscontrole, AD(H)D en DSM-5 

• Overzicht van neurobiologische factoren  

• Omgevingsfactoren en handelingsmogelijkheden in de klas 

• Aanpak van storend gedrag 

• Medicatie, neurofeedback, effecten daarvan en behandeling  

• Executieve functies: Cogmed JM-werkgeheugentraining en praktisch coachen.  

• Leren van elkaar door ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen door mee te 

denken. 

* Door zelfstudie en reflectie vaardigheid ontwikkelen in het herkennen van genoemde 

complexe situaties.. 
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