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Het hyperactieve kind 

cursus 

De cursus ‘Het hyperactieve kind’ maakt deel uit van de erkende post-hbo opleiding 

‘Gedragsexpert’ maar is ook goed afzonderlijk te volgen. 

U krijgt in deze cursus inzicht in de oorzaken van hyperactiviteit en u leert de verschillende 

gradaties van ‘druk kind’ tot de stoornis ADHD te onderscheiden. 

Bovenal krijgt u in deze cursus inzicht in manieren om de situatie van en rond de 

hyperactieve leerling te verbeteren, door een concreet stappenplan te hanteren. Daardoor 

krijgt de leerling meer zelfvertrouwen en gaat hij meer gemotiveerd om met schooltaken. Ook 

prima te gebruiken in de begeleiding van ouders. 

 

Webpagina het hyperactieve kind:  

https://www.c-lion.nl/opleiding/het-hyperactieve-kind 

https://www.c-lion.nl/opleiding/gedragsexpert
https://www.c-lion.nl/opleiding/het-hyperactieve-kind
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In het kort 

Iedere leerling is wel eens druk. Maar 
sommigen zijn nagenoeg altijd beweeglijk, 
kunnen hun mond niet houden en stilzitten 
is verschrikkelijk moeilijk. Nogal wat 
kinderen die we ‘hyperactief’ noemen, 
krijgen ook daadwerkelijk deze diagnose en 
er wordt een leef- en medicatieadvies 
gegeven. Er is echter meer mogelijk in de 
begeleiding van deze kinderen. En juist ook 
in de begeleiding van drukke kinderen die 
geen stoornis hebben. In deze cursus wordt 
daarom allereerst meer inzicht verkregen in 
de oorzaken en verklaringen van 
hyperactiviteit. U leert vervolgens de situatie 
analyseren waarbij u erachter komt hoe een 
vicieuze cirkel in het drukke gedrag kan 
worden doorbroken. We gebruiken daarbij 
het stappenplan van ‘kids skills’ en ook 
besteden we aandacht aan consolidatie van 
gewenst gedrag. 
U kunt de verworven inzichten gebruiken in 
de eigen schoolpraktijk, bij de begeleiding 
van hyperactieve kinderen en in de 
gesprekken met hun ouders. 
 
Doelgroep 
Leraren vormen de eerste doelgroep. Ook 
intern begeleiders en zorgcoördinatoren zijn 
welkom. Deelnemers nemen de eigen 
praktijk als uitgangspunt, waardoor de 
cursus een zeer praktisch karakter heeft. 
 
Het programma is geschreven voor 
heterogene doelgroepen in het primair, 
voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs. Indien nodig wordt 
leeftijdsspecifiek gedifferentieerd, zodat 
professionals uit deze verschillende sub-
sectoren zichzelf en hun doelgroep 
herkennen in de voorbeelden en 
thematieken. 
 

Inhoud 
U leert het belangrijkste over: 

• oorzaken ADHD en hyperactiviteit; 
• ondersteuningsbehoeften bij 

hyperactiviteit; 
• gangbare behandelmethoden; 
• interventies; 
• planmatig zelfstandigheid vergroten 

van hyperactieve kinderen; 
• zelfreflectie en welbevinden leraar 

bij ADHD-leerlingen. 

Indien de cursus incompany wordt 
verzorgd, worden deze thema’s en 
voorbeelden geheel afgestemd op de eigen 
schoolsoort. 
 
Studiebelasting 
De studielast van de cursus bedraagt 28 
uur (= 1 EC): één cursusdag (of twee 
dagdelen), literatuurstudie vooraf en een 
verwerkingsopdracht na afloop. 
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Studieprogramma 
 

In deze cursus gaan we allereerst in op de 
oorzaken en soorten hyperactiviteit: van 
‘druk kind’ tot stoornis. Daarbij leert u de 
situatie rond het kind, zowel thuis als op 
school, te analyseren, waarbij we gebruik 
maken van de ‘dramadriehoek’ om inzicht te 
krijgen in de patronen die een bepaalde 
situatie in stand houden. 
Daarna gaan we uitvoerig in op effectieve 
manieren om de situatie hanteerbaar te 
houden en de leerling zelfvertrouwen en 
herstelde motivatie te geven. 

U leert het belangrijkste over: 

• Hoe herken je ADHD, symptomen; 
• Historisch perspectief en 

terminologie; 
• De oorzaken van ADHD en 

gangbare verklaringsmodellen 
waaruit ADHD onderzocht wordt; 

• Gangbare (gericht op cognitie en 
gedrag) en minder gangbare 
behandelmethoden, o.a. medicatie, 
mindfulness, werkgeheugentraining, 
EEG biofeedback, dieet; 

• Het belang van de eigen mentale 
houding en mogelijkheden voor een 
optimale werkhouding; 

• Ondersteuningsbehoefte en 
interventiemethoden in de klas; 

• Planmatig vergroten van de 
zelfstandigheid van hyperactieve 
kinderen; 

• Een handelingsplan maken waarin 
onder andere de kwaliteiten van een 
kind wordt verwerkt; 

• Oplossingsgericht aan het werk en 
het oefenen met verschillende 
werkvormen. 

Omvang: 2 dagdelen college / training, e-
learning, literatuur, verwerkingsopdracht. 

Werkvormen 
De cursus wordt uitgevoerd volgens de 
beproefde C-LiON / Via Vinci Academy-
didactiek; Creation Based Learning®, die 
optimaal tegemoet komt aan de wensen 
van professionals: praktijkgericht, 
resultaatgericht en activerend. De cursus 
doet een sterk beroep op de 
zelfverantwoordelijkheid van de studenten. 
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Praktische informatie 

Prijs 
Voor deze cursus betaalt u (inclusief 
toegang tot de e-learning): € 590,-. 
Kosten literatuur: additioneel. 
Onze opleidingen zijn btw-vrij. 
 
Studiebelasting 
De studielast van de cursus bedraagt 28 
uur (= 1 EC): één cursusdag (of twee 
dagdelen), literatuurstudie vooraf en een 
verwerkingsopdracht na afloop. 
 
Locaties en data 
De cursus wordt aangeboden voor 
individuele deelnemers, op de locaties: 
Breda, Hoofddorp en Zwolle. Tot enkele 
weken voorafgaand aan de startdag is het 
in enkele gevallen mogelijk om de locatie 
aan te passen aan uw wensen indien de 
samenstelling van de groep dit mogelijk 
maakt. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met ons secretariaat. Er zijn meerdere 
startmomenten per jaar. 
Daarnaast worden incompany trajecten 
verzorgd, verspreid over het hele land. 
 
Docenten 
De cursus wordt gegeven door 
vakbekwame docenten, trainers en 
praktijkbegeleiders die beschikken over 
uitgebreide theoretische kennis en ruime 
praktijkervaring. 
 
Drs. Suzan ter Riele; 
Drs. Sofie de Vos. 

Resultaat 
Diploma 
Na afloop van de cursus ontvangt u een 
certificaat. Als u wilt doorstuderen in de 
post-HBO opleiding ‘Gedragsexpert’ bij Via 
Vinci Academy, heeft u vrijstelling voor deze 
module. 
Die opleiding levert een door de Stichting 
Post-HBO erkend registerdiploma op. 
 
Competenties 
U verwerft specifieke inhoudelijke kennis, 
inzichten en vaardigheden die vallen onder 
de competenties ‘Pedagogisch competent’, 
‘Competent in reflectie en ontwikkeling’ en 
‘Interpersoonlijk competent’. 

 

 


