
  

 

PAINT-T (Psychosociale ADHD Interventies-Teacher training): Een onderzoek naar een 

korte leerkrachttraining voor leerkrachten van kinderen met ADHD.  

Informatiebrief voor leerkrachten 

 

Beste leerkracht,  

 

Leerkrachttraining is een effectieve behandeling voor het verminderen van 

gedragsproblemen bij kinderen met aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD). 

We weten echter nog niet precies welke onderdelen van leerkrachttraining zorgen voor 

deze vermindering. Dit willen we graag in een wetenschappelijk onderzoek uitzoeken. In dit 

onderzoek bieden we leerkrachten een korte training aan waarin ze een aantal technieken 

leren die ze kunnen gebruiken om het gedrag hun leerling te veranderen. Met de 

uitkomsten van het onderzoek hopen we in de toekomst (leerkrachten van) kinderen met 

ADHD beter te kunnen helpen. 

 

Graag willen we u vragen om aan ons onderzoek mee te doen. In deze informatiebrief vindt 

u meer informatie. Als u na het lezen nog vragen heeft, kunt u die stellen aan de 

onderzoeker (Anouck Staff: a.i.staff@vu.nl). U beslist uiteraard zelf of u wel of niet meedoet 

aan het onderzoek. Uw keuze heeft geen gevolgen voor het vervolg van de behandeling van 

uw leerling bij Accare.   

 

Met vriendelijke groet,  

 

Anouck Staff   

Psycholoog / wetenschappelijk onderzoeker 

Vrije Universiteit Amsterdam 
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Leerkrachttraining bij ADHD 

Kinderen met ADHD lopen vaak juist op school tegen problemen aan, bijvoorbeeld:  

• Ze hebben minder vriendjes   
• Ze ervaren meer conflicten met hun leerkracht  
• Ze hebben meer moeite met hun schoolwerk 

 
De afgelopen jaren is de vraag van leerkrachten naar laagdrempelige ondersteuning bij de 

omgang met kinderen met druk, ongeconcentreerd en lastig gedrag op school sterk 

toegenomen. Er zijn dan ook verschillende programma’s ontwikkeld om leerkrachten die in 

hun klas te maken krijgen met kinderen met ADHD te ondersteunen. De effecten van deze 

programma’s lijken positief, maar zijn nog niet heel groot. De meeste programma’s 

bevatten technieken zoals het bieden van structuur of het geven van feedback. Om de 

effectiviteit van de programma’s te verbeteren is het van groot belang te weten of bepaalde 

technieken beter werken dan andere, en of een combinatie van technieken beter werkt 

dan het inzetten van een losse techniek. Met dit onderzoek willen we antwoord geven op 

de vraag welke technieken, of welke combinatie van technieken, uit bestaande 

leerkrachtprogramma’s effectief zijn voor het verminderen van ADHD-gedrag. Met deze 

kennis kunnen we bestaande interventies effectiever maken met de onderdelen die écht 

werken.  

 

Speciaal voor dit onderzoek hebben we een korte training voor leerkrachten ontwikkeld. 

Deze training wordt gegeven door een psycholoog die veel ervaring heeft met het 

begeleiden van ouders en leerkrachten van kinderen met ADHD. De training bestaat uit vier 

bijeenkomsten, verdeeld in twee blokken. Elk blok bestaat uit één sessie van twee uur op 

school, aangevuld met een telefonische afspraak (45 minuten). Na het eerste blok worden 

de geleerde technieken toegepast in de klas. Vervolgens volgt het tweede trainingsblok 

waarbij nieuwe technieken worden aangeleerd en er opnieuw een interventieplan wordt 

opgesteld. Tijdens de sessies maken we geluidsopnames, ter controle van de psycholoog. 

 

Voor wie is de korte training bedoeld?  

De training is bedoeld voor leerkrachten uit groep 3 tot en met 8 in het regulier of speciaal 

basisonderwijs die behoefte hebben aan ondersteuning bij de omgang met leerlingen met 

een diagnose ADHD. We zoeken kinderen die al medicijnen voor ADHD gebruiken. In het 



  

geval van duo-leerkrachten doet de primaire leerkracht (d.w.z. de leerkracht die het meeste 

aantal uur per week voor de klas staat) mee aan het onderzoek. Leerlingen mogen geen 

diagnose autisme spectrum stoornis hebben. Als een leerkracht in het huidige schooljaar al 

een training heeft gevolgd gericht op het gedrag van deze leerling, kan deze niet meedoen 

aan het onderzoek.  

 

Wat is het doel van het onderzoek? 

We willen graag weten wat het effect is van de afzonderlijke onderdelen van 

leerkrachttraining. Werkt het ene onderdeel misschien beter dan het andere? Met de 

uitkomsten van het onderzoek hopen we in de toekomst (leerkrachten van) kinderen met 

ADHD beter te kunnen helpen.  

 

Hoe onderzoeken we dit?  

Wij onderzoeken of het ene onderdeel van de training beter werkt dan het andere door 

gedurende de training het gedrag van een leerling te volgen door middel van korte 

dagelijkse telefoontjes (ongeveer één minuut per dag). Iemand van het onderzoeksteam 

belt de leerkracht, op een vooraf afgesproken tijdstip, om te horen hoe het gedrag van de 

betreffende leerling die dag is verlopen. Zo kunnen we goed onderzoeken of het 

betreffende onderdeel van de training helpt om het specifieke gedrag van deze leerling te 

verbeteren. De telefoontjes worden verdeeld in drie meetperiodes: voor het eerste 

trainingsblok, tussen het eerste en tweede trainingsblok en na het tweede trainingsblok.  

In totaal zijn er 40 telefoontjes. De dagen waarop de leerkracht de training krijgt worden in 

overleg bepaald. Na afloop van de onderzoeksperiode krijgen de ouders en leerkracht een 

terugkoppeling over de resultaten voor de leerling.     

 

Wat verwachten we van de leerkracht? 

Als de leerkracht meedoet aan het onderzoek vragen we hem of haar twee keer (voor en na 

de training) een korte online vragenlijst in te vullen over het gedrag van de leerling. Dit 

duurt 5 tot 10 minuten per keer. Ook nemen we bij de leerkracht een interview af over de 

problemen van de leerling.  

 

 



  

Wat gebeurt er als de leerkracht niet mee wilt doen?  

De leerkracht beslist zelf of hij of zij meedoet aan het onderzoek. Als de leerkracht niet 

meedoet, heeft dit geen gevolgen voor de verdere behandeling van de betreffende leerling. 

Ook hoeft de leerkracht geen reden op te geven waarom hij of zij niet aan het onderzoek 

mee wilt doen. Als de leerkracht wel meedoet kan hij of zij op elk moment stoppen. Ook dan 

hoeft er geen reden op gegeven te worden. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, 

worden gebruikt voor het onderzoek, tenzij de leerkracht anders bepaalt. 

 

Wat gebeurt er als het onderzoek is afgelopen?  

Na de training bekijken de leerkracht en ouders samen met de behandelaar of het gedrag 

van de leerling in de klas is verbeterd en of verdere behandeling nodig is. 

 

Wat gebeurt er met de gegevens van de leerkracht en de leerling?  

Gegevens die we over de leerkracht en de leerling verzamelen blijven geheim. De gegevens 

bewaren we onder een code en niet onder de naam van de leerkracht of leerling. Als we de 

gegevens analyseren, gebeurt dat altijd met deze codes. De onderzoeker (Anouck Staff) die 

de gegevens verzamelt, weet als enige welke code bij welke persoon hoort.  

De leerkracht kan de onderzoeker vragen om een elektronische kopie van de gegevens die 

hij of zij heeft aangeleverd of die direct bij de leerkracht gemeten zijn. Ook kan de 

leerkracht contact opnemen met de onderzoeker voor meer informatie over de rechten bij 

de verwerking van persoonsgegevens. Indien de leerkracht ontevreden is over hoe wordt 

omgegaan met de privacy dan kan hij of zij een klacht indienen bij de Functionaris 

Gegevensbescherming via privacy@umcg.nl. Ook kan de leerkracht zelf terecht bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 

 

Dit onderzoek staat geregistreerd in een register (https://aspredicted.org). Deze website 

bevat geen informatie die herleidbaar is tot een persoon. De website kan na afloop van het 

onderzoek een samenvatting van de resultaten publiceren, ook hierin zal geen informatie 

staan die tot individuele personen te herleiden is.  

 

 

 

mailto:privacy@umcg.nl
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Later gebruik gegevens 

Wij willen de onderzoeksgegevens graag bewaren. Misschien kunnen we daar later extra 

onderzoek mee doen. Het gaat dan om onderzoek naar leerkrachttrainingen voor kinderen 

met ADHD. Op het toestemmingsformulier kan de leerkracht apart aangeven of hij of zij 

hiermee akkoord gaat. De toestemming kan altijd weer ingetrokken worden. De 

onderzoeksgegevens worden dan vernietigd.  

 

Kosten 

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. De leerkracht hoeft ook reiskosten te maken 

voor het onderzoek aangezien de psycholoog naar school toe komt. 

 

Hoe kunt u meedoen?  

Als u wilt meedoen aan het onderzoek, dan kunt u zich aanmelden via de website 

www.paint-studies.nl/projects/paint-t of door een e-mail te sturen naar de onderzoeker 

(Anouck Staff): a.i.staff@vu.nl. U wordt dan gebeld door de onderzoeker. Er wordt dan 

mondeling uitleg gegeven over het onderzoek en u kunt vragen stellen. Na het gesprek 

sturen we u een toestemmingsformulier. We vragen u om binnen 14 dagen aan te geven of 

u mee wilt doen. Wilt u er langer over nadenken, dan kunt u dit aangeven. Als u mee wilt 

doen aan het onderzoek, ondertekent u het toestemmingsformulier en stuurt dit naar ons 

op. Hiermee geeft u toestemming voor uw deelname aan het onderzoek. 

 

Contact 

Wilt u direct contact? Dan kunt u bellen of mailen met: 

Anouck Staff        

http://www.paint-studies.nl/projects/paint-t
mailto:a.i.staff@vu.nl


  

Psycholoog / wetenschappelijk onderzoeker   

Vrije Universiteit Amsterdam   

Tel:  020-5985422       

Mail:   a.i.staff@vu.nl      

Postadres: Vrije Universiteit Amsterdam  

Klinische Neuropsychologie 

T.a.v. Anouck Staff 

Van der Boechorststraat 7-9 (kamer A523) 

1081 BT Amsterdam 
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