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Wie ben ik? 

› Universitair Docent/ neurobiopsycholoog 

 Hersenen/fysiologie <-> gedrag 

 

 

 

 

› Heymans Instituut <-> Accare UCKJP 
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Onderwerpen 

› ADHD 

› Probleemstelling: ADHD in de klas 

› Onderzoek ‘Doen wat werkt’ 

› Voorbeelden klasseninterventies 

› Aanbevelingen 
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Wat is ADHD? 

› Hyperactief/ Impulsief gedrag 

 Vaak ‘in de weer’ 

 Friemelen en wiebelen 

 Moeite met wachten 

 Eerst doen dan denken 

 

› Aandachtstekort 

 Snel afgeleid 

 Moeite met vasthouden aandacht 

 Ongeorganiseerd 

 Vergeetachtig 
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Wat is normaal? 

› Scores op ADHD-symptomen 
zijn normaal verdeeld 

› Grens normaal versus 
abnormaal is subjectief 

 

› ADHD of geen ADHD: 

‘Probleemgedrag bestaat’ 
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Neuropsychologische verklaringen 

› Concentratie 

 Aandachtsnetwerken 

 Richten van de aandacht 

 Langdurige/ saaie taken 

› Regulatie 

 Frontale netwerken 

 Overzicht bewaren 

 Aanpassen aan situatie 

 Inhibitie 

› Motivatie 

 Frontostriatale beloningskernen 

 Directe versus uitgestelde beloning 

 Moeite om zelf motivatie op te 
brengen: ‘lui’ 
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Concentratie 

Regulatie Motivatie 
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Probleemstelling: 
ADHD in de klas: een ongelukkige combinatie 
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Blijven zitten 

Werkjes doen 

Uitleg opvolgen 

Luisteren naar leerkracht 

Vaak ‘in de weer’ 

Moeite met wachten 

Snel afgeleid 

Vergeetachtig 

------- 

Tekortkomingen in de 

concentratie, regulatie en 

motivatie 

Eisen van de 
klas 

ADHD 
symptomen 

-------- 

Gestoorde 
info 

verwerking 

Niet-
taakgericht 
en storend 

gedrag 



| Date 10-9-2015 

faculty of behavioural 
and social sciences 

Niet-taakgericht en storend gedrag 

Niet-taakgericht gedrag: 

 Niet met de taak bezig 

 Volgt aanwijzingen niet 
op 

 Maakt werkje niet af 

 

Storend gedrag: 

 Staat op 

 Onderbreekt klasgenoten 

 Spreekt voor beurt 
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› Verminderde schoolprestaties (Barkley, 

2006; Frazier, Youngstrom, Glutting, & Watkins, 2007; Loe & 
Feldman, 2007; Reid, Maag, Vasa, & Wright, 1994) 

 Onderpresteren; ‘achterlopen’ 

 Blijven zitten 

 Plaatsing speciaal onderwijs 

 Van school gestuurd worden 

 

› Verstoring van de klas (DuPaul & Stoner, 2003; 

Wheeler & Carlson, 1994; Endman & Bernfeld, 1977) 

 Onderbrekingen van de les 

 Niet-aangepast gedrag van leerkracht en 
klasgenoten 

Gevolgen voor het kind en de klas 
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Gevolgen voor de leerkracht 

› Lesgeven aan kinderen met ADHD levert stress 
op (Greene et al., 2002; Hong, 2008) 

 Verlies van voldoening aan het lesgeven 

 Twijfels aan zichzelf 

 Ondersteuning nodig 

› Vaak een gebrek aan kennis en vaardigheden 
om effectieve strategieën voor 
klassemanagement te ontwikkelen (Arcia et al., 2000; 

Mulligan, 2001; Murray, Rabiner, & Hardy, 2011) 
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Beinvloedt schoolprestaties van het kind en het 

functioneren van de klas -> negatieve spiraal 
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Dagelijks probleem 

› Tijd op school 
› Meer ADHD diagnoses (5-7%) 

› 1 kind of meer in de klas 

› Minder naar speciaal onderwijs 

› Passend onderwijs verplicht 

 

DAGELIJKSE problemen beïnvloeden: 

› Kinderen met ADHD 

› Klasgenoten 

› Leerkrachten 
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Maar werkt ADHD-medicatie dan niet? 

› Effectieve verbetering van taakgericht gedrag 
en (deels) schoolprestaties (meta-analysis by Prasad et al., 

2013) 

› MAAR, 

 Verbetering ≠normalisatie (Gualtieri & Johnson, 2007; 

Tucha et al., 2006) 

 Info verwerking behoeft lagere dosering dan 
gedrag (Hale et al., 2011; Berridge & Devillbiss, 2011) 

 Nadelen van medicatie (Langberg & Becker, 2012; Sonuga-

Barke, Coghill, Wigal, DeBacker, & Swanson, 2009; Taylor et al., 2004) 
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‘Doen wat werkt’ literatuurstudie 

Onderzoeksvragen: 

 

1. Welke interventies in 
de klas zijn effectief? 

 

2. Modererende 
variabelen? 
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Didactief, Juni 2015 
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Geraldina Gaastra 
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Inclusie criteria 
 Studie 

• Wetenschappelijke publicatie 

• Engels 

 Deelnemers 

• Leerlingen met ADHD symptomen 

• Zit in groep 3 (bo) t/m klas 6 (vo) (leeftijd 
6 – 17 jaar) 

 Interventie 

• Gewone leerkracht kan toepassen, geen 
buitensporige ondersteuning/middelen 
nodig 

• Uitkomstmaten: 

• Beoordelingen van leerkrachten of directe 
observaties 

• Taakgericht, niet-taakgericht, of verstorend 
gedrag 
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Type interventies 

› Antecedent-gebaseerde 
Preventie van niet-taakgericht/ storend 
gedrag door de omgeving, instructies of 
werkjes aan te passen 

› Consequent-gebaseerde 
Belonen van taakgericht gedrag, mild 
straffen van niet-taakgericht/ storend 
gedrag 

› Zelf-regulatie 
Ontwikkeling bevorderen van 
zelfcontrole vaardigheden en 
strategieën voor probleemoplossing 

› Gecombineerd 
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Studie opzet: 
interventie – baseline / controle conditie 

› Groep studies (k = 24, n = 
471): 
 ‘tussen proefpersoon variantie’ 

 8 van 24 studies hadden controle 
groep 

› Case studies (k = 76, n = 
156) 
 ‘binnen proefpersoon variantie’ 

 

› Aparte analyses door verschillen 
in statistiek 
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Outcomes › Groep studies 

 Meta-analyse: 
- Groot effect = 0.92, 95% CI 

[0.59, 1.25] 

- Moderator effect van type 
interventie, p < .001 

 

 

 

› Case studies 

 Beschrijvende analyses: 
- Positieve effecten 

- Zelf-regulatie effectiever dan 
de rest 
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Consequent-gebaseerde interventies 
‘Belonen van taakgericht gedrag, mild straffen van niet-taakgericht/ storend gedrag’ 
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Belonen van goed gedrag;  

k = 4; M/L effect 

•Frequent 

•Onmiddellijk 

•Gepersonaliseerd/nieuw/beloningsmenu 

Mild bestraffen van niet-
taakgericht/storend gedrag; 

k = 4; L effect 

•Weloverwogen negatieve gevolgen 

•Kalme terechtwijzingen 

Beloningssystemen 

•Dagrapportage kaarten (k=2; L effect) 

•Groepsbeloningen, bijv. ‘ADHD classroom 

kit’ (k=2; CS) 

•‘Attention training system’ (k=2; CS) 
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Zelf-regulatie interventies 
‘‘Ontwikkeling bevorderen van zelfcontrole vaardigheden en strategieën voor 
probleemoplossing” 

Observeren  

Goed gedrag/ 

Prestatie/aandacht 

Noteren 

Goed gedrag/ 
prestatie/ aandacht 
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Zelf-monitoring 

K = 1; L effect 

K = 17; case studies 
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Noteren op vaste tijden, 

bijv: 

• Elke les 

OF 

• Bij probleemles: elke 2 

minuten 
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Self-regulation interventions  
‘‘Promoting development of self-control skills and problem-solving strategies” 

Observeren 

Goed gedrag/ 
prestatie/aandacht 

Noteren 

Goed gedrag/ 
prestatie/aandacht 

 

Vergelijken 

Met leerkracht 
notitie 

EN/OF 
Belonen 
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Zelf-monitoren Self-evaluation 

K = 1; L effect    K = 1; L effect  

K = 17; case studies   K = 2; case studies 
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Antecedent-gebaseerde interventies  
‘Preventie van niet-taakgericht/ storend gedrag door de omgeving, instructies of 
werkjes aan te passen’ 
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Stabiliteit/therapie 
ballen;  

k = 2; L effect 

(Klassebreed) 
samenwerkend leren; 

k = 3; L effect 

 

Aanpassen werkjes en 
uitleg; 

•Uitleg op computer (k=3, CS) 
•Keuze maken (k=1, CS) 
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NIET zo effectieve 
Antecedent-gebaseerde interventies 
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Aanpassen van uitleg: 
aantekeningen laten maken,  
in kleine groep, stapsgewijs; 

k = 2, CS; k = 2, S/M effect  

 

Meer tijd; 

k = 1, GEEN effect 

 

Muziek op de achtergrond;  

k = 2, CS 
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Moderator effect van schoolsetting 

 › Sterker effect in regulier 
onderwijs (p <.035) 

› Verklaring: 

 Minder ernstige 
problematiek? 

 Minder interventies in 
voorgeschiedenis? 

 Meer medicatiegebruik? 
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Mogelijke invloed van medicatie 

› Beschrijvende analyses: 

 Kleiner effect in 
voornamelijk 
medicatie-vrije 
leerlingen 

 Mogelijk versterkend 
effect van medicatie?? 
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Conclusies ‘Doen wat werkt’ studie 

› Interventies in de klas voor ADHD zijn effectief in 
het verminderen van niet-taakgericht en storend 
gedrag 

› Consequent-gebaseerde en zelf-regulatie beste 

› Meeste effect in regulier onderwijs 

› Mogelijk versterkend effect met ADHD-medicatie 
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Praktische aanbevelingen 

1 

•Basis: Goed pedagogisch klimaat – 
structuur, klassenmanagement 

 

2 

•Effectieve (klassebrede) 
antecedent-gebaseerde interventies 

voor ADHD 
 

3 

• (klassebrede) Consequent-
gebaseerde en zelf-regulatie 
interventies voor ADHD 
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 Ontwikkeling van 
interventieplan vereist 
specialistische kennis 

 Bv. Vaststellen van goed 
gedrag: haalbaar, 
incompatibel, creatief 

 Assistentie van 
gedragsspecialist is nodig 
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Doen wat werkt … maar niet alleen! 

Interventies in Nederland 

‘Taakspel’ 

‘Een nieuwe koers’ 

‘Druk in de klas’ in ontwikkeling 

 



Met dank aan: 

 

Geraldina Gaastra 

 

 

 

 

Oliver Tucha 

 

 

 

 

Lara Tucha 

 

Gesubsidieerd door 

 

 

 

‘Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek’ 
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U bedankt voor uw aandacht! 
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‘Samenwerkend consultatie model’ (DuPaul et al., 2011) 

Vaststellen 
probleemgedrag 
Informatie over 

het kind 

‘achter het gedrag 
kijken’ 

Interventieplan 
ontwikkelen 

en  

uitvoeren 
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Leerkracht 
Gedragsspecialist 

(psycholoog/orthopedagoog) 
Wederkerige relatie 

Expert: klas, 
curriculum, 

probleemgedrag 

Expert: 
probleemanalyse, 

effectieve 
interventies 


