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Studieplan ADHD coach 
 

1.0 - Het conceptuele deel 

Het conceptuele deel is het gedeelte waarin het algemeen conceptueel kader van de te 

accrediteren scholing expliciet wordt gemaakt en waarbij het motto "de relatie met het 

beroep als uitgangspunt" is. 

 

1. Beschrijf in het kort de visie, missie en beroepssituatie voor de scholing waar u 

accreditatie voor aanvraagt. 

 

In de ADHD coach opleiding leert de student over visies, inzichten, theorieën en 

praktische behandelmethoden omtrent ADHD. Om meer inzicht te krijgen zijn de 

interventies geordend van vroege jeugd naar volwassenheid.  

 

2.Beschrijf op welke zorgverleners de scholing is gericht. 

 

Deze ADHD opleiding is voor iedereen die professioneel aan de slag wil met ADHD. Zowel 

voor coaches die zich willen specialiseren in ADHD, als voor hulpverleners, docenten, 

werkgevers en familieleden die handvatten zoeken om effectievere ondersteuning te 

bieden vanuit een coachende benadering. 

 

3.Beschrijf hoe de scholing bijdraagt tot een beroeps relevante 

deskundigheidsbevordering van de zorgverlener. 

 

Het werkveld van een ADHD-coach is breed en divers. De klachten, beleving en 

hulpvragen van mensen met ADHD kunnen sterk uiteenlopen. Kinderen, jongeren en 

volwassenen met ADHD kunnen problemen ondervinden op school of werk, in 

privésituaties of relaties. 

 

De student leert hoe je een behandelplan op maat kunt bieden om het volle emmertje in 

het hoofd van de cliënt te legen. De student beschikt over praktische handvatten voor 

het geven van instructies, het maken van duidelijke afspraken, sociale interactie en het 

werken met sterke kanten. 

 

Mensen met ADHD zullen proberen te voldoen aan de maatschappelijke norm. De student 

leert hoe hij/zij de cliënt niet nog verder in een hokje stopt, maar juist weer meer ruimte 

geeft. Er wordt gekozen voor een positieve benadering en een omgeving gecreëerd 

waarin iemand mag ontdekken wie hij is en wil zijn, los van zijn tekortkomingen. 

 

De student leert om verder te kijken dan het ADHD-gedrag. Hij/zij begrijpt het 

overprikkelde brein, herkent onderprikkeling en stuurt bij. De student leert kennis en 

vaardigheden op het gebied van opvoedcoaching, ADHD in het onderwijs, jobcoaching en 

de relationele communicatie.  

 

4.Beschrijf de voorwaarden voor de toelating (gedefinieerd minimaal instroomniveau). 

 

Er zijn geen harde voorwaarden voor de toelating; er is geen specifieke vooropleiding 

vereist. Minimaal havo- of mbo-denkniveau is wenselijk. Algemene kennis en 
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vaardigheden op het gebied van coaching of counseling worden verondersteld. Bij 

voorkeur is de CIVAS-opleiding Coaching gevolgd. 

 

 

2.0 - Het contextuele deel 

In deze paragraaf dient beschreven te worden de voorzieningen die er voor zorgen dat de 

doelstellingen van de scholing bereikt worden. 

 

1.Beschrijf hoe het gebouw/lokaal en de voorzieningen zijn toegerust voor het lesgeven. 

Omschrijf ook de noodzakelijke leermaterialen die aanwezig zijn. 

 

Dit is een thuisstudie met docentbegeleiding via e-study, hierdoor worden er geen eisen 

aan de leeromgeving gesteld. 

 

2.Beschrijf de wijze van toetsing en/of evaluatie van het leerresultaat bij de studenten. 

 

Het leerresultaat wordt getoetst middels tussentijdse toetsvragen na elke les en een 

afsluitend examen. De lesstof bevat daarnaast tal van opdrachten en open vragen die de 

student voor zichzelf maakt om zijn leerproces te versterken. 

 

3.Beschrijf de wijze waarop de kwaliteit van de scholing wordt bewaakt. 

 

 Het lesmateriaal is samengesteld door een ervaren vakdocent. CIVAS houdt de 

vakontwikkelingen bij. 

 CIVAS vraagt studenten actief om feedback, zodat ze zicht houdt op de 

klanttevredenheid. 

 CIVAS is als aanbieder van beroepsgerichte scholing geregistreerd bij het Centraal 

Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Opname in het CRKBO-register gebeurt op 

basis van een onafhankelijke kwaliteitstoets die wordt uitgevoerd door het CPION. 

Opname in het CRKBO-register geeft aan dat CIVAS aan de gestelde kwaliteitseisen 

voldoet. 

 CIVAS is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De 

NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en 

opleidingsinstituten in Nederland. CIVAS conformeert zich aan de door de NRTO 

opgestelde Algemene voorwaarden en Gedragscode. 

 Via de website zijn het studiereglement, het examenreglement en de 

klachtenprocedure die CIVAS hanteert door iedereen in te zien. 

 

 

3.0 - Het contentuele deel 

Dit betreft de inhoud van de scholing. In dit onderdeel wordt de inhoud beschreven zodat 

duidelijk zichtbaar wordt wat uw scholing inhoudelijk brengt. 

 

1. Geef een uitgebreid overzicht van de lesstof (inhoud van het programma). 

 

Les 1: Coaching bij ADHD 

Les 2: Theorieën over ADHD 

Les 3: De executievefunctietraining 
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Les 4: Opvoedcoaching bij ADHD 

Les 5: Onderwijs en ADHD 

Les 6: Arbeid en ontspanning 

Les 7: ADHD en relaties 

 

2. Omschrijf duidelijk de leerdoelen/eindtermen. 

 

De leerdoelen van de opleiding ADHD coach: 

 De student heeft kennis van ADHD vanuit wetenschappelijk perspectief en als 

fenomeen. 

 De student is bekend met 6 verschillende theorieën omtrent ADHD, zoals executive 

dysfunction theory, state regulation theory en dual pathway theory. 

 De student kan ondersteuning bieden bij zwakke executieve functies. 

 De student krijgt handvatten hoe om te gaan met leerlingen met ADHD op school. 

 De student beschikt over oplossingsgerichte interventies. 

 De student heeft kennis van positief-realistisch opvoeden, werken met een 

dagstructuur en positief omgaan met lastig gedrag. 

 De student is bekend met jobcoaching bij ADHD. 

 

3. Indien van toepassing; toon het HBO-niveau van de scholing aan door middel van de 

uitwerking van tenminste 2 HBO-kerncompetenties (zie document ‘voorbeeld HBO 

Kerncompetenties’). Indien het een aanvraag voor een vakopleiding betreft, dienen alle 

relevant zijnde HBO-kerncompetenties uitgewerkt te worden. 

 

I Brede professionalisering 

De student wordt aantoonbaar toegerust met actuele kennis die aansluit bij recente 

(wetenschappelijke) kennis, inzichten, concepten en onderzoeksresultaten, teneinde zich 

te kwalificeren voor: 

 het zelfstandig kunnen uitvoeren van de taken van een beginnende 

beroepsbeoefenaar; 

 de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep. 

 

1 Wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot ADHD 

1.1 De student heeft wetenschappelijk onderbouwde kennis van ADHD  

1.2 De student heeft kennis van de voordelen en de nadelen van diagnostiek 

1.3 De student heeft kennis van de verschillende theorieën over ADHD, namelijk de 

executive dysfunction theory, state regulation theory, delay aversion theory, dual 

pathway theory, dynamic development theory en social construct theory 

1.4 De student weet wat executief functioneren inhoudt en hoe hij/zij als coach kan 

ondersteunen bij zwakke executieve functies  

1.5 De student kent de visies van Gordon wat betreft opvoeden 

1.6 De student kan werken met het bieden van structuur en het omgaan met moeilijk 

gedrag 

1.7 De student kan werken met de sterke kanten (zoeken, verkennen en effectief 

inzetten) 

1.8 De student is bekend met de verschillende relatieproblemen en relatiepatronen 

 

 

https://ktno.nl/clients/ktno/themes/hbo_kerncompetenties.pdf
https://ktno.nl/clients/ktno/themes/hbo_kerncompetenties.pdf
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2 Coaching en interventies 

2.1 De student kent het belang van naastencoaching  

2.2 De student kent helpende en niet-helpende patronen in de opvoeding 

2.3 De student kan werken vanuit het positief coachen wat erop gericht is het welzijn 

 te versterken 

2.4 De student kent de visie van Hallowell op positief-realistische opvoedcoaching 

2.5 De student kent ontspanningstechnieken en mindfulnessoefeningen als interventie 

om ADHD aan te pakken: Drieminutenoefening, ontspannen buikademhaling, 

geleide meditatie en progressieve spierontspanning 

2.6  De student is bekend met het belang van actief luisteren 

 

II Probleemgericht werken 

Het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de 

beroepspraktijk op basis van relevante kennis en (theoretische) inzichten, het 

ontwikkelen en toepassen van zinvolle (nieuwe) oplossingsstrategieën en het beoordelen 

van de effectiviteit hiervan. 

 

3 Coachvraag 

3.1 De student kan de coachvraag achterhalen. 

3.2 De student herkent veelvoorkomende problemen en eigenschappen 

3.3 De student kan in overleg kiezen aan welke coachvraag de cliënt als eerste wil

 werken indien er meer dan één coachvraag is. 

3.4 De student maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken tijdens de

 probleeminventarisatie. 

 

4 Conclusies trekken en consequenties inschatten 

4.1 De student trekt op basis van informatie van de cliënt realistische conclusies en

 onderbouwt de redenering met feiten. 

4.2 De student schat de capaciteiten, ontwikkelingsleeftijd en (on)mogelijkheden van

 de cliënt goed in. 

4.3 De student kan op basis van informatie van de cliënt suggesties doen over

 mogelijke werkzame interventies. 

4.4 De student benoemt de consequenties van verschillende uitkomsten en de voor-

 en nadelen van mogelijke interventies. 

 

 


