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Dit boek probeert een antwoord te geven op de vraag hoe je het beste omgaat met tieners met ADHD. Het 

is een bundeling van heel concreet materiaal voor ouders en leerkrachten waardoor talrijke plooien kunnen 

gladgestreken en heel scherpe hoekjes kunnen bijgeschaafd worden. Tegelijk gaat er van al deze tips en 

materialen uit dit boek, indien toegepast nog voor de problemen zich voordoen, een zeer belangrijke 

proactieve en preventie werking uit. 

In het eerste hoofdstuk bespreken de auteurs de cocktail die gemaakt wordt door ADHD en puberteit met 

elkaar te vermengen. Ze verklaren waarom een puber met ADHD nog emotioneler en kwetsbaarder is dan 

zijn leeftijdsgenoten zonder ADHD en waarom het belangrijk is dat ouders en leerkrachten zich daar extra 

van bewust zijn. Een grondige kennis van de problematiek en een doelgerichte aanpak zorgen immers voor 

een betere prognose voor deze leerlingen. 

Het tweede hoofdstuk staat helemaal in het teken van de vaardigheden die opvoeders nodig hebben om 

een puber met ADHD goed te kunnen begeleiden. Het gaat hier zowel om vaardigheden om gewenst 

gedrag te stimuleren als om ongewenst gedrag te verminderen. En dat gaat heus verder dan het klassieke 

thema van beloning en straf.  

Huiswerk maken is de medeverantwoordelijkheid van de ouders van de leerling met ADHD. Omdat hij het 

gezien zijn problematiek zelf niet helemaal in de hand kan houden. Ook al is men als ouder geneigd te 

denken dat huiswerk in het secundair onderwijs uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de student zelf. 

De ouder, maar ook de school, heeft hier belangrijke verantwoordelijkheden, zoals het helpen organiseren, 

leren studeren, beschikbaar zijn om te helpen als daar nood aan is en dergelijke meer. Studiebegeleiding is 

hier het sleutelwoord.  

Het vierde hoofdstuk toont aan dan een goede communicatie op verschillende vlakken (over)levensnood-

zakelijk is. Het gaat hier niet alleen over de communicatie tussen leerkracht en ouders, maar ook over het 

inlichten van de medeleerlingen en de communicatie binnen het schoolteam. Voor deze communicatie 

binnen het schoolteam is de cel leerlingenbegeleiding het platform bij uitstek. 

Een preventieve aanpak bestaat uit concrete en heldere afspraken tussen de school en de leerlingen en hun 

ouders enerzijds, en uit klas- en vakoverschrijdende afspraken binnen het voltallige leerkrachtenkorps 

anderzijds. Dit geven de auteurs als centrale boodschap mee in het vijfde hoofdstuk. Op een positieve 

manier wordt er overal structuur gebracht: structuur in opdrachten, structuur in de tijd, structuur in de 

ruimte, zelfs structuur in conflicten. Elke vorm van structuur biedt hier een mogelijke uitkomst. 

In het zesde hoofdstuk geven de auteurs tips om de hulp die men wenst te bieden op maat van de leerling 

met ADHD te maken. Ze stimuleren de lezer niet alleen om een begeleidingsplan op te stellen voor deze 

leerling, ze geven ook aanwijzingen om zijn gedrag, attitudes en houding te beoordelen en hem te 

begeleiden bij zijn studiekeuze. 
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Het zevende en laatste hoofdstuk behandelt de aanpak van ongewenst gedrag. Hulpmiddelen zoals de leer-

lingvolgkaart (in uitzonderlijke gevallen de klassikale volgkaart), beloning en straf en nota’s in de agenda of 

het rapport komen hier aan bod. 

Dit boek munt uit in zijn praktische toepassingswaarde: aan de hand van concrete gevalsbesprekingen, 

voorbeelden, schema’s en heel veel achtergrondinformatie brengen de auteurs hun verhaal tot leven. 

Hoewel de theoretische achtergrond nooit veraf is, leest dit boek zeer gemakkelijk en is de herkenbaarheid 

voor de lezer zeer groot. De tientallen tips en suggesties kunnen het leven in de klas voor iedereen – dus 

niet alleen van de tiener met ADHD – veel rustiger en aangenamer maken. 
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