
 
Hoogbegaafd? 

Meer 
informatie 
nodig 

 
ADD/ADHD? 

Contact met intellectuele gelijken 

vermindert ongepast gedrag 

 

 

 

Contact met intellectuele gelijken heeft geen 

invloed op ongepast gedrag 

Passend onderwijs vermindert ongepast 

gedrag 

 

 Passend onderwijs heeft geen effect op 

ongepast gedrag 

Aanpassingen aan de leerstof 

verminderen ongepast gedrag 

 

 Aanpassingen aan de leerstof hebben geen 

invloed op ongepast gedrag 

Het kind heeft logische (voor zichzelf) 

verklaringen voor zijn gedrag 

 

 Het kind kan zijn ongepaste gedrag niet 

verklaren 

Wanneer het kind actief is, geniet het van 

het bewegen en voelt zich niet 

ongecontroleerd 

 

 Het kind voelt zich ongecontroleerd 

Passende sociale vaardigheden leren heeft 

impulsief of ongepast gedrag verminderd 

 Passende sociale vaardigheden leren heeft 

impulsief of ongepast gedrag niet 

verminderd 

Het kind heeft logische (voor zichzelf) 

verklaringen waarom taken of activiteiten 

niet afgemaakt zijn 

 

 Het kind kan niet uitleggen waarom taken of 

activiteiten niet afgemaakt zijn 

Het kind vertoont minder ongepast 

gedrag wanneer het geïnteresseerd is in 

een onderwerp of project 

 

 Het gedrag van het kind wordt niet 

beïnvloed door zijn/haar interesse in de 

activiteit 

Het kind vertoont minder ongepast 

gedrag wanneer een onderwerp of een 

project relevant of betekenisvol is voor 

het kind 

 

        

 

Het gedrag van het kind verandert niet 

wanneer een onderwerp of een project 

relevant of betekenisvol is voor het kind 

Het kind verklaart veel praten of anderen 

onderbreken met de behoefte om 

informatie te delen of om te laten zien dat 

hij/zij gelijk heeft 

 

         

 

 

Het kind kan veel praten of anderen 

onderbreken niet verklaren met een behoefte 

om te leren 

Wanneer het lijkt alsof het niet oplet, kan 

het alsnog instructies herhalen 

 

 Het kind kan de instructies niet herhalen als 

het niet oplet 

Het kind werkt graag aan meerdere taken 

– werkt meer, geniet meer van leren 

 

 Het kind gaat van taak naar taak zonder 

duidelijke reden 

Ongepast gedrag is niet consistent - het 

lijkt aan het onderwerp te liggen 

 

 Ongepast gedrag is consistent, ongeacht het 

onderwerp 

Ongepast gedrag is niet consistent – het 

lijkt aan docent of leerstijl te liggen 

 

 Ongepast gedrag is consistent, ongeacht 

docent of leerstijl 

Het kind stelt zich aan om de aandacht 

van de docent te krijgen 

 

 Het kind stelt zich aan zonder een duidelijk 

doel 
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