
NLD  Niet-verbale leerstoornis 
(Non-verballearningdysability) 

 
NLD is een neurologische ontwikkelingsstoornis. 

De auditieve informatie (het horen) wordt veel beter verwerkt dan de 
informatie die via zien en voelen binnenkomt. M.a.w. het horen en 
praten gaat bij deze leerlingen veel beter dan het zien en voelen. 
We zien dan ook relatief sterke taalvaardigheden. Zwak zijn deze 

leerlingen in rekenen en ze hebben vaak problemen met hun 
bewegings –en schrijfmotoriek.  

 
Deze leerlingen hebben vaak moeite met nieuwe situaties (kunnen 

ze niet overzien) en hebben een gering sociaal inzicht.  
 

NLD wordt in het onderwijs niet snel herkend omdat de leerling met 
zijn goede verbale vaardigheden zijn omgeving vaak op het 

verkeerde been zet omtrent zijn capaciteiten.  
Een gevolg is dat een leerling met NLD vaak veel te hoog wordt 
ingeschat en sterk wordt overvraagd. Dat kan gevolgen hebben 

voor zijn emotionele stabiliteit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tips voor aanpak in de klas. 
 
 

1. Geef veel verbale uitleg. 
 
2. Laat de leerling het gehoorde hardop navertellen. 

 
3. Bied taken in korte stappen aan volgens een bepaalde 

routine. 
 

4. Ondersteun de leerling in sociale situaties. 
 

5. Neem, indien mogelijk,  mondelinge toetsen af. 
 

6. Vermijd gebruik van veel beeldmateriaal, tekeningen en 
plattegronden etc. 

 
7. Help ze om non verbale informatie te begrijpen. 

 
8. Controleer veel en vaak of de leerling de uitleg en instructie 

begrepen heeft. 
 

9. Help ze met het vinden van de weg in school bij het wisselen 
van lokalen. 

 
10. Laat ze op een laptop werken i.p.v. heel veel schrijven. 

 
 

 
 Websites: 
 www.balansdigitaal.nl 

www.nldinfo.nl



Cognitieve faalangst 
 

Het kenmerkende van faalangst is dat deze angst slechts optreedt 
in bepaalde situaties of bij bepaalde gebeurtenissen. 

Een tweede belangrijk kenmerk van faalangst is dat er sprake moet 
zijn van het verplicht uitvoeren van een bepaalde taak . 

 
Cognitieve faalangst heeft te maken met het leren van mensen. 

In feite begint het al wanneer de docent aankondigt dat er nieuwe 
lesstof aan bod komt. Er volgt vaak een fysieke reactie bij de 
faalangstige leerling vanwege de aanname dat hij/ zij niet kan 
voldoen aan de verwachtingen van de docent.  Uiteraard is het 
toppunt van cognitieve faalangst het proefwerk of overhoring. 

 
Faalangstige leerlingen ontwikkelen vaak ook een eigen manier van 

denken. Als docent hoor je dan opmerkingen of gedragingen die 
voortkomen uit één van de volgende thema’s: negatief zelfbeeld, 

tunneldenken, egocentrisme, succes ligt niet aan mij, omzeilen van 
bepaalde taken of juist kiezen voor te moeilijke taken. 

 
 

Van de docent wordt gevraagd een pedagogisch didactisch 
groepsklimaat te scheppen, waarin faalangst wordt voorkomen of 

waarin leerlingen juist leren goed om te gaan met faalangst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tips voor aanpak in de klas. 
 

1. Creëer een veilige en respectvolle sfeer in de klas waarin 
fouten maken wordt geaccepteerd. Van je fouten kun je veel 
leren.  

 
2. Spreek positieve verwachtingen uit naar de leerling. 

 
3. Zorg zoveel mogelijk voor opdrachten die gelegenheid 

geven om succes te behalen. 
 

4. Stel realistische eisen. 
 

5. Praat over faalangst in de klas, het hoort bij het alledaagse 
leven. 

 
6. Een leerling accepteren heeft niets te maken met goed of 

slecht presteren. Laat merken dat hij mag er zijn zoals hij is. 
 

7. Laat kansen voor positieve feedback niet ongebruikt.  
 

8. Faalangst kan soms ook helpen om goed te presteren. Dan 
spreken we over positieve faalangst en is er geen sprake 
van belemmeringen.  

 
9. Probeer de pedagogische benadering van ouders in kaart te 

brengen en vraag ze om aanpassing van hun benadering. 
(b.v. niet vergelijken met betere zus of broer) 

 
10. De leerling moet toch ook leren omgaan met negatieve 

feedback. Geef daar bewust aandacht aan.  
 
 

 
 



Motivatieproblemen 
 
 

Motivatie is het proces waarbij doelgerichte activiteiten worden 
aangespoord en volgehouden. Motivatie is iets dat zich in het hoofd 

van personen afspeelt. Motivatie is dus niet direct meetbaar.  
 

In het onderwijs is het belangrijk dat leerlingen gemotiveerd zijn om 
te leren. Zowel voor het leren van nieuwe dingen als voor het tonen 

van reeds verworven kennis, gedrag en/of vaardigheden.  
Er zijn dus gedragingen waaraan motivatie afgemeten kan worden  

en dus ook of er sprake is van een motivatieprobleem. 
 

Motivatie kan door diverse oorzaken onvoldoende hoog zijn. 
Motivatieproblemen kunnen te maken hebben met onvoldoende 
zelfinschatting van eigen competenties, het ontbreken van de 

koppeling tussen succes en eigen inspanning en het niet kunnen 
voldoen aan prestatienormen. Er zijn ook talrijke externe factoren 

die motivatie kunnen beïnvloeden. Denk aan vriendenkring, 
klasomgeving en thuissituaties.  

 
Vaak wordt de suggestie gegeven dat een beloningssysteem 
motivatie positief kan beïnvloeden. Let echter wel op dat de 
beloning gegeven moet worden omdat er bepaalde groei in 

prestatie en/of gedrag heeft plaatsgevonden. Beloon je omdat er     
“ lekker” gewerkt is, dan werkt dit op den duur zelfs 

contraproductief.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tips voor aanpak in de klas 
 
 

1. Creëer een veilige en respectvolle sfeer in de klas. 
 
2. Laat je eigen enthousiasme zien voor het vak. Vaak stimu-

leert dat leerlingen. Gebruik verhalen en anekdotes uit je 
eigen leven.  

 
3. Gebruik afwisselende werkvormen.  Denk ook aan 

coöperatief leren.  
 

4. Laat leerlingen actief meedoen met de les. Praat niet te lang 
over de hoofden heen.  

 
5. Sluit aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Maak ook 

duidelijk waarom ze bepaalde lesstof moeten leren.  
 

6. Zoek uit wat de leerling interesseert. Peil hun beginsituatie.  
 

7. Gebruik authentiek materiaal. Bijvoorbeeld echte bronnen, 
videoclips, verhalen van een praktijkman, etc. 

 
8. Werk met een beloningssysteem. (individueel en voor 

groepen). Spreek eergevoel aan. Gebruik wedstrijdelement. 
 

9. Laat leerlingen de ruimte om keuzes te maken binnen een 
bepaald kader.  

 
10. Vier de successen met elkaar. Visualiseer resultaten. 

 
 
Websites: 
       www.motivatieproblemenopschool.nl 

 



Concentratieproblemen 
 
 
 

Een veel gehoorde klacht van leerkrachten is tegenwoordig, dat de 
leerlingen steeds meer moeite hebben zich tijdens het werken goed 

te concentreren.  
 

Concentratie geeft aan hoe lang iemand intensief zijn aandacht op 
iets kan vestigen. Bij concentratie wordt verband gelegd tussen de 

aandacht en de (leer/doe)taak. Concentratie heeft uiteraard ook een 
relatie tot de mate van motivatie van de leerling voor bepaalde 

taken. 
 

Elke taak doet een beroep op een of meerdere vormen van 
concentratie. De voorkeur die een leerling heeft ontwikkeld, wordt 

zijn leerstijl genoemd.  Wanneer een leerling een taak moet 
uitvoeren die niet past bij zijn leerstijl, zal zijn concentratievermogen 

eerder op zijn.  
 

Bij concentratiebelemmeringen/ problemen met de leerkracht op 
zoek gaan naar factoren die de concentratie negatief beïnvloeden. 
Deze factoren kunnen liggen bij  de leerling zelf, de leerkracht, de 

leeromgeving of de leertaak.  
 

Bij een concentratiestoornis is de vereiste vorm van concentratie 
niet goed ontwikkeld en blijvend. Dat kan zich dan uiten in 

onvoldoende aandachtsduur, afleidbaarheid en inefficiënt werken. 
 
 
 
 
 
 

 

Tips voor aanpak in de klas 
 
 

1. Schep orde in jouw werkomgeving.  
 

2. Zorg voor een goede temperatuur en frisse lucht. 
 

3. Let op een goede lichaamshouding tijdens het werken. 
 

4. De kleur geel staat bekend als een kleur die gunstig werkt 
op de concentratie. Leg als experiment eens een plaat geel 
karton op de werktafel.  

 
5. Laat de leerling werken met een werkplanning voor een 

bepaalde taak. (dit is geen weekplanner!!) 
 

6. Wissel leerwerk af met maakwerk. Wissel instructietijd af 
met doe tijd. Beter 3 x 10 minuten dan 1 x een half uur. 

 
7. Gebruik afwisselende werkvormen. 

 
8. Geef de leerling de ruimte zelf een keuze te maken in de 

volgorde van maken/ leren van de verschillende taken. 
 

9. Voldoende slaap, ontbijten en beweging zijn essentiële 
voorwaarden waar ook de leerling zelf aandacht aan kan 
besteden. Stem dit af met ouders.   

 
10. Er zijn leerlingen die pas goed kunnen werken met muziek 

op de achtergrond. 
  



ADD 
 
 

ADD betekent Attention Deficit Disorder. Het is een aandachtstekort 
stoornis zonder hyperactiviteit. Het is een syndroom dat meestal 
gekenmerkt wordt door serieuze en blijvende problemen welke 

resulteren in slechte concentratie en slechte beheersing van impulsen. 
 

Leerlingen met deze aandachtsprobleem hebben meer dan gemiddeld 
moeite om aan het werk te gaan en te blijven. Het volgen van 

aanwijzingen zal bij deze leerlingen niet zo makkelijk gaan. Ze volgen 
zelden instructies nauwkeurig en compleet op. Het organiseren van hun 

werk en het ook afmaken blijkt heel vaak een probleem te zijn. Ze 
hebben moeite met zich herinneren wat ze van plan waren om te doen. 

 
Deze leerlingen vergeten heel vaak waar ze hun spullen hebben 

gelaten. Het verliezen of vergeten van dingen zoals schriften, etui en 
pennen komt vaak voor.  

 
Het vlot reproduceren wat ze hebben geleerd lukt heel vaak niet, terwijl 
ze het geleerde wel weten. Taken die een langduriger beroep doen op 
hun denkwerk roepen weerstand op, zoals school- en huiswerk. Heel 

vaak falen ze in het concentreren op details en hierdoor maken ze 
slordige fouten.  

 
Er wordt gesuggereerd dat het bij ADD ook gaat om een wat 

langzamere informatieverwerking in de hersenen. Toch zeggen heel 
veel van deze leerlingen dat het heel druk is in hun hoofd, terwijl ze 

uiterlijk traag en bedachtzaam overkomen. 
 
 
 
 
 
 

Tips om leerlingen met ADD te ondersteunen. 
 
 

1. Geef de leerling korte, duidelijke, enkelvoudige opdrachten. Geef 
één opdracht tegelijk.   
 

2. Zorg voor tussentijdse instructie en feedback. 
 
3. Herhaal steeds de regels en afspraken. Afspraken laten 

opschrijven. 
 

4. Leer de leerling werken volgens een vast oplossings-
stappenschema. 
 

5. Beloon en complimenteer vaak, heb vooral veel geduld en geef hem 
extra persoonlijke aandacht. 
 

6. Zorg voor voldoende prikkelende, uitdagende lesstof; anders 
verslapt de aandacht heel gemakkelijk. 
 

7. Probeer tijdens een klassikale les zoveel mogelijk oogcontact te 
houden. Dan zie je ook eerder of de leerling gaat afdwalen. 
 

8. Zorg voor een afgeschermde werkplek; apart en vooraan, dicht bij 
de docent (niet bij een raam of een deur).        
 
 
 
Websites: 
www.balansdigitaal.nl     
www.levent 
  



ADHD 

ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (in 
het Nederlands: aandachts- en concentratiestoornis met 

hyperactiviteit). Leerlingen met ADHD reageren op een aantal 
gebieden anders dan andere leerlingen. Ze hebben vaker en sterker 

dan gemiddeld last van: aandachts- en concentratieproblemen, 
impulsiviteit en hyperactiviteit. 

Het is géén tijdelijk probleem waar ze overheen groeien. Het is niet 
ontstaan doordat de ouders slechte opvoeders zijn. 

 
 

Leerlingen met ADHD  
kunnen moeilijk blijven zitten; 

ze wiebelen, draaien en friemelen veel;  
kunnen moeilijk op hun beurt wachten;  

kunnen instructies moeilijk volgen;  
hollen van de ene activiteit naar de andere;  

kunnen moeilijk rustig werken / opdrachten uitvoeren; 
praten overdreven veel en vallen anderen in de rede; 

raken veel kwijt; 
storten zich vaak in moeilijke situaties. 

 
Maar ze kunnen ook heel spontaan en open zijn;  

een enorme creativiteit aan de dag leggen; 
 heel humoristisch reageren; 
gevoelig en zorgzaam zijn. 

 
 
 
 
 
 
 

Tips om leerlingen met ADHD te ondersteunen. 
 

1. Geef de leerling regelmatig een compliment gericht op de 
manier waarop is gewerkt en het resultaat daarvan 
 

2. Als een leerling te ver gaat, waarschuw hem dan van te 
voren. “Ik waarschuw nu voor de eerste keer, je hebt nog 
maar twee kansen”. 

 
3. Ga geen discussie aan in de les. Bij confrontaties na de les 

napraten en dit de leerling ook melden. Zeg dat je begrijpt 
dat de leerling ergens over wil doorpraten, maar dat dit na 
de les beter is. 

 
4. Biedt de mogelijkheid voor een time-out (even apart zitten 

bijv.) en maak hier ook gebruik van als de situatie dit vraagt. 
Vertel dan wél waarom dit even beter is. 

 
5. Zet van te voren een kort lesschema op het bord en verwijs 

daar regelmatig naar. Vertel daarbij wat er van de leerling 
verwacht wordt. 

 
6. Geef korte (deel)opdrachten/taken en controleer zo mogelijk 

de opdrachten snel nadat ze deze af hebben. 
 

7. Controleer regelmatig de agenda op de volledigheid van het 
noteren van huiswerk; noteer het huiswerk op het bord. 

 
 

Websites: 
www.balansdigitaal.nl 
www.adhd 



ODD 
 
 

Leerlingen met een oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis 
(ODD: OppositionalDefiant Disorder) zijn moeilijk in de opvoeding, 
ongehoorzaam en in verzet, maar feitelijk gewelddadig gedrag is 

niet aan de orde. 
 

Een periode van koppigheid bij leerlingen of opstandig gedrag 
tijdens de puberteit is een vrij normaal verschijnsel en valt niet 

onder een gedragsstoornis. 

We spreken pas van (agressieve) gedragsstoornissen wanneer het 
gaat om ernstig negatieve gedragingen die vaker en sterker dan 

gemiddeld voorkomen, niet worden veroorzaakt door de 
omstandigheden en al langere tijd aanwezig zijn. 

Deze leerlingen kunnen niet zo goed omgaan met hun emoties, zijn 
snel gefrustreerd en weinig flexibel in het omschakelen naar een 
andere houding ten opzichte van een situatie.  Een leerling met 
ODD heeft een negatief zelfbeeld maar begrijpt niet waarom. 

Leerlingen met deze gedragsstoornis kunnen soms ook lief en 
aardig zijn. Het gedrag slaat alleen heel snel en bij de minste of 

geringste aanleiding om in negatief gedrag. 

Deze gedragsstoornis gaat vaak gepaard met leerproblemen, 
stemmingsproblemen en hyperactiviteit. 

 

 

 

Tips om leerlingen met ODD te ondersteunen. 
 
 
1.  Geef korte aandachtspunten aan je leerling (schriftelijk) en  
plak deze op zijn tafel. 
 
2. Laat duidelijk merken dat je het opstandige gedrag niet  
      accepteert. Geef daarbij ook aan welk gedrag je wél wilt. 

3. Stel je leerling verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Maak 
hem bewust van keuzes die hij maakt en bespreek deze.  

4.   Probeer met behulp van een beloningssysteem het  
      gewenste gedrag van je leerling op te roepen. 
 
5.   Eis nooit méér dan haalbaar is. Zorg dat je krijgt wat je  
      eist. 
 
6.   Bied voldoende uitdagingen en verdeel zonodig de leer- 
      stof in kleine, overzichtelijke deelstapjes. 
 
7.   Geef de leerling een “veilige” plek in de klas. 
 

 

Websites: 

www.opdc-zodrenthe.nl 

www.balansdigitaal.nl 



Autisme 

Autisme is een stoornis in de hersenen. Door deze stoornis 
in de hersenen kunnen leerlingen met autisme moeilijk 
contact maken met hun omgeving. Er zijn verschillende 

vormen van autisme zoals:                PDD-NOS en Stoornis 
van Asperger 

Leerlingen met autisme worden vaak  door hun omgeving 
als “vreemd” ervaren. 

Leerlingen met autisme kunnen zich moeilijk in anderen 
verplaatsen; ze hebben weinig voorstellingsvermogen. In de 

meeste gevallen kunnen deze leerlingen moeilijk contact 
leggen met anderen. 

Deze leerlingen hebben een achterstand in hun sociale 
communicatie (bijvoorbeeld achterstand in of geen 

gesproken taal, eigenaardig woordgebruik).  Ze kunnen heel 
moeilijk begrijpen wat de ander bedoelt. 

Vaak hebben deze leerlingen alleen interesse in één 
onderwerp. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Tips voor aanpak in de les. 

1. Breng structuur aan in tijd; werk met een vast schema. 

2. Maak veranderingen van tevoren kenbaar. 

3. Visualiseer uitleg en opdrachten voor de leerling; doe de 

dingen voor en laat ze instructies herhalen. 

4. Pas het taalgebruik aan. Gebruik hierbij concrete, letterlijke 

en eenvoudige begrippen.  

5. Motiveer de leerling steeds weer opnieuw. 

6. Betrek de leerling bij de activiteiten. 

7. Geen eindeloze discussies aangaan; de leerling kan zich 

niet inleven in jouw standpunt. 

8. Straffen heeft geen zin, ze begrijpen niet precies waarom. 

 

Websites: 
www.balansdigitaal.nl 
         www.autisme.pagina.nl 



Sociale faalangst 
 
 

Sociale faalangst komt voort uit de angst afgewezen of negatief 
beoordeeld te worden door de groepen die belangrijk voor je zijn, 
bijvoorbeeld je sportteam of klas. Sociale faalangst komt veel voor 

bij leerlingen die problemen ondervinden met de interactie met 
medeleerlingen.   

 

In de puberteit identificeren jongeren zich het meest met 
leeftijdgenoten. Zij hebben de behoefte om bij een groep te 
behoren. Samenwerken met anderen binnen de groep biedt 

leerlingen de mogelijkheid zich te spiegelen aan medeleerlingen die 
kwaliteiten hebben die zij zich ook eigen zouden willen maken. Een 

belangrijk aspect van onze pedagogische opdracht binnen het 
onderwijs.  

Angst  ontstaat wanneer de vaak verkeerde gedachten van deze 
leerlingen verankerd gaan worden waardoor er een negatief 

zelfbeeld of minderwaardigheidsgevoel kan ontstaan.   

Belangrijk voor ons als docenten om alert te reageren op uitingen 
van deze verkeerde gedachten. Probeer in gesprekken met de 

leerling de verkeerde gedachten te vervangen door meer 
realistische gedachten. 

 

 
 
 
 
 

Tips om leerlingen met sociale faalangst te ondersteunen. 
 
1.   Zorg dat deze leerling zich veilig voelt binnen de groep.   Hij 

mag er zijn zoals hij is. 

2. Let vooral op de dingen die goed gaan en schrijf succes met 
nadruk toe aan de leerling zelf. 

3. Spreek positieve verwachtingen uit waaraan de leerling kan 
voldoen. 

 

4. Faalangstig leerlingen werken graag met iemand samen, aan 
wie ze zich kunnen  optrekken.  Let daarop bij het samenstellen 
van groepen. 

 

5. Een goede reactie op het maken van fouten is: “Het is heel 
normaal dat je fouten maakt, we zijn toch op school om te 
leren”.  

6.  Gebruik duidelijke taal zonder dubbele boodschap. Deze 
leerling is voortdurend aan het peilen wie jij werkelijk bent 
en waar jij voor staat.  

7.  Maak tijd om met de klas bepaalde sociale vaardigheden 
te oefenen. 

Websites: 

www.opdc-zodrenthe.nl 



Dyslexie 
 
“een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem 

met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen 
en/of spellen op woordniveau” 

 
Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen 
bij het lezen en spellen, maar ook bii het snel en vlot kunnen lezen. 

( technisch lezen en begrijpend lezen)  
 

Dyslexie heeft niet alleen gevolgen voor het leren van de talen, 
maar ook voor vakken waar veel lezen bij te pas komt. Het is 

daarom van belang bij alle vakken rekening te houden met de lees -
en spellingsproblemen. Indien mogelijk en/of noodzakelijk kunnen 

compenserende maatregelen worden genomen.  
 

In het onderwijs moet veel gelezen en geschreven worden. Dit heeft 
ernstige gevolgen voor het normaal volgen van onderwijs en 

belemmert leerlingen om hun capaciteiten te ontwikkelen. Veel 
leerlingen met dyslexie kiezen, of worden daar geplaatst,  een 

onderwijsniveau dat lager is dan ze op grond van hun intelligentie 
aan zouden kunnen.  

 
Dyslexie kan het gevoel van eigenwaarde bij een leerling zwaar 

ondermijnen. Het kan tot frustraties leiden als de leerling voldoende 
intelligent is maar het vlot technisch lezen niet onder de knie krijgt, 

terwijl het bij anderen probleemloos lijkt te verlopen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tips voor het werken in de klas. 
 

1. Aanvaard dat de leerling een probleem heeft en toon begrip. 
 

2. Motiveer de leerling en leg de nadruk op zijn/ haar talenten. 
 

3. Bied de leerstof aan in kleine, haalbare taken. 
 

4. Leer de leerling kernwoorden te markeren. 
 

5. Stimuleer herhalen van de lesstof. 
 

6. Gebruik bij woorden en teksten afbeeldingen en tekeningen. 
 

7. Leer de leerling om hulp vragen. 
 

8. Controleer regelmatig de agenda op het noteren van 
huiswerk; noteer het huiswerk op het bord. 

 
9. Geef vrijstelling van bepaalde eisen volgens de 

dyslexiekaart van de leerling. 
 

10. Gebruik lettertype arialof calibri14. 
 
 
 
Websites: 
www.dyslexieprotocol.nl 
      www.balansdigitaal.nl 
 
 

 
 
 
 


