
Jonge Kind Academie

Omgaan met  
autisme en ADHD

Training voor leerkrachten,  
intern begeleiders en onderwijs-
assistenten in groep 1, 2 en 3



Waarom een training over autisme 
en ADHD?
In boeken en op internet is veel informatie 
te vinden over kinderen met ADHD en 
kinderen met autisme. Maar hoe ga je 
in de praktijk met hen om? Hoe geef je 
aanwijzingen aan kinderen met ADHD? 
Wat doe je met een kind met autisme dat 
steeds voor hetzelfde spel kiest? In deze 
training krijg je adviezen en praktische 
informatie om beter om te gaan met de 
gedragsproblemen.

Wat houdt de training in?
Het is een praktijkgerichte training, 
waarin de benadering van kinderen met 
autisme en kinderen met ADHD in de klas 
centraal staat. We kijken welke aanpak het 
beste werkt en hoe we problemen in de 
klas kunnen voorkomen. We horen graag 
praktijkvoorbeelden van leerkrachten en 
intern begeleiders, zodat we deze kunnen 
bespreken.

Praktische informatie
•	 	De	training	duurt	ongeveer	drie	uur.	
•	 	We	stellen	in	overleg	de	datum	en	

locatie vast.
•	 	De	training	is	voor	leerkrachten,	intern	

begeleiders en onderwijsassistenten in 
groep 1, 2 en 3.

De trainingen worden georganiseerd  
door de Jonge Kind Academie (JKA), het 
opleidingsinstituut van MOC ’t Kabouterhuis. 
Ervaren orthopedagogisch medewerkers 
en gezinsbegeleiders van ’t Kabouterhuis 
geven deze training. Onze trainers maken 
het verschil. Als specialist kennen zij jouw 
vakgebied en werkomgeving. Ze zijn in 
staat om op inspirerende wijze hun  
deskundigheid over te dragen.

Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie en het  
volledige trainingsaanbod van de  
JKA op www.kabouterhuis.nl.  
Aanmelden kan door te mailen naar 
academie@kabouterhuis.nl of te bellen 
naar 020-644 53 51.

“Luuk (6 jaar) kan zijn 
energie moeilijk kwijt 
in de klas. Hoe kan ik 
hem toch rustig aan 
een werkje zetten?”

“Faiza (4 jaar) wil alleen 
maar in de huishoek 

spelen. Hoe overtuig ik 
haar om ook in de andere 
speelhoeken te spelen?”

“Jack (7 jaar) is snel 
afgeleid. Moet ik 
hem apart zetten 

of is er een andere 
mogelijkheid?”
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