
AToS helpt op school en thuis

‘Jetske kent Amir door en door’
‘Het is best lastig om moeilijk gedrag te begrijpen en ermee te leren omgaan.’ Aan het woord is Rachida. 
Moeder van de zevenjarige Amir, die naast ADHD ook ODD heeft, een oppositionele opstandige gedragss-
toornis.

Deze stoornissen uiten zich in woedeaanvallen en zeer opstandig gedrag. 

Dat gedrag bracht hem steeds vaker in de problemen, zowel thuis als op 

school. En het dreef zijn moeder, met nog twee kinderen van één en drie 

in huis, regelmatig tot wanhoop. Het zorgteam van de Mr. De Jongh-

school, school voor speciaal onderwijs, besloot daarom om bij Amir 

hulp van AToS in te zetten: Altra Thuis op School. 

Fijne vrouw

Al spreekt Rachida gewoon over Jetske, een ‘fijne vrouw’ die 

ze kan vertrouwen en die altijd reageert als ze sms’t. ‘Ook ’s 

avonds en in het weekend.’ Jetske is AToS-medewerker en 

helpt kinderen, hun gezin én docenten om weer vat te krijgen 

op de problemen en beter om te gaan met het gedrag van het 

kind. Op school traint ze de kinderen één op één. Thuis biedt ze 

hulp aan het gezin. En de docenten krijgen ondersteuning, tips 

en informatie.

Zicht op thuis

Voor lerares Joyce Overkleeft is Jetske de schakel tussen thuis en 

school. ‘Ik ga een keer per jaar op huisbezoek en zie de kinderen in 

de klas. Jetske geeft mij zicht op de thuissituatie. Ze is iemand van 

buitenaf, maar ze voelt als een van onze collega’s. Dat maakt samen-

werking makkelijker dan bij een hulpverlener die je alleen telefonisch 

spreekt.’

De dingen die de kinderen in de training leren, gebruikt Joyce  

ook in de klas. Bijvoorbeeld de termen van de sociale weerbaar-

heidstraining Rots en Water. Joyce: ‘Dan vraag ik: ‘Het gedrag dat je 

liet zien, was dat rots of water? En welke keuze had je kunnen mak-

en? Of ik deel complimenten uit: Wat knap dat jij watergedrag laat 

zien!’ Zo sluit de hulpverlening aan bij wat er in de klas gebeurt.  

En Jetske kan in haar trainingen situaties uit de klas gebruiken.

Driftbuien herkennen

Terug naar Amir. Die heeft volgens zijn moeder dankzij AToS een 

enorme groei doorgemaakt. Door het gebruik van de woedether-

mometer leerde hij zijn driftbuien op tijd te herkennen én te stoppen. 

Hij leerde relaties met anderen op te bouwen. Jetkse maakte met hem 
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het ik-boek, een levensboek waarin Amir allerlei vragen beant-

woordde en zo zichzelf beter leerde kennen en beter leerde 

omgaan met voor hem verwarrende situaties.

Rachida merkt dit dagelijks: ‘Hij vertelt me over zijn gevoel.  

Als hij iets niet wil, zegt hij vaker ‘stop, hou op’, in plaats van 

meteen te gaan slaan. Hij voelt zijn boosheid opkomen en zegt 

dan zelf: ‘ik word heel boos’.’

Positief benoemen

Maar Rachida leerde zelf minstens zoveel. ‘Amir vroeg soms 

zoveel negatieve aandacht, dat ik niet meer wist wat ik moest 

doen. Van Jetske leerde ik kleine dingen waar je normaal niet bij 

nadenkt. Zoals duidelijke, korte en directe opdrachten geven. 

Complimenten geven. Gedrag positief benoemen. Dus niet: hou 

op met gooien, maar ‘ga even met je blokken spelen’.’

Rachida was vaak onzeker over de opvoeding van Amir.  

‘Ik zette me voor 100% in en toch kwamen we in een neer-

waartse spiraal terecht. Ik dacht almaar: ‘wat doe ik verkeerd?’ 

Ik heb leren accepteren dat mijn zoon anders is. En dat hij de 

dingen niet expres doet. Daardoor heb ik meer geduld. Ook 

schaam ik me niet meer voor de buitenwereld.’

Onderdeel van school

Dat Jetske verbonden is aan school is volgens Rachida echt een 

meerwaarde. ‘Jetske kent Amir daardoor door en door. En Amir 

vertrouwt Jetske. Hij vertelt haar alles.’ Joyce ziet dat ook in 

haar klas: ‘Al zijn de trainingen best pittig, als Jetske ziek is, 

vragen de kinderen: komt ze mij niet halen? Ik zie meer weer-

stand bij kinderen die na schooltijd naar een andere locatie 

moeten reizen voor therapie. Nu is het onderdeel van school. 

Dat voelt anders. Daarnaast zijn ouders vaak achterdochtig 

richting ‘nieuwe’ hulpverleners, ze krijgen al zoveel mensen 

over de vloer van allerlei organisaties.’

Vrienden maken

Amirs grootste succes boekte hij onlangs op het speelplein. 

Rachida: ‘Hij wordt zich steeds bewuster van de mensen om 

hem heen. Ik leg hem nu uit: als jij aardig bent voor andere 

mensen, dan zijn mensen ook aardig voor jou. Laatst kwam hij 

thuis na het buitenspelen en riep: Ik heb vrienden gemaakt op 

het pleintje! Hij glunderde helemaal.’

Inspiratie
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