
Checklist voor het vaststellen van tekortschietende vaardigheden en
onopgeloste problemen

Instructies: De Checklist voor het vaststellen van tekortschietende vaardigheden en onopgeloste pro-
blemen is eerder bedoeld als een leidraad voor discussie dan als een op zichzelf staande controle-
lijst of beoordelingsschaal. Hij dient om specifieke tekortschietende vaardigheden en onopgelos-
te problemen te identificeren die karakteristiek zijn voor een individueel kind of individuele
adolescent. Als een tekortschietende vaardigheid van toepassing is, vink die dan af en identificeer
dan (voor je doorgaat naar de volgende tekortschietende vaardigheid) de specifieke verwachtin-
gen waaraan je kind moeite heeft te voldoen in verband met die tekortschietende vaardigheid
(onopgeloste problemen). Een niet-uitputtende lijst van voorbeelden van onopgeloste problemen
staat onder aan de pagina.

Naam van het kind ________________________________ Datum _____________

Tekortschietende vaardigheden Onopgeloste problemen
∏ Moeite met het hanteren van overgangen, het

schakelen van de ene cognitieve set of taak naar
een andere

∏ Moeite om dingen in een logische of voorge-
schreven volgorde te doen

∏ Moeite om de mentale energie op te brengen om
een moeilijke of vervelende taak te volbrengen

∏ Een slecht ontwikkeld gevoel voor tijd
∏ Moeite om gefocust te blijven 
∏ Moeite met nadenken over mogelijke uitkomsten

of consequenties van bepaalde daden (impulsief)
∏ Moeite met nadenken over diverse oplossingen

voor een probleem
∏ Moeite met het onder woorden brengen van zor-

gen, behoeften of gedachten
∏ Moeite met begrijpen wat er wordt gezegd
∏ Moeite met het in toom houden van een emotio-

nele reactie op frustratie en daardoor niet ratio-
neel kunnen blijven denken

∏ Een chronische staat van prikkelbaarheid en/of
angst die het vermogen tot het oplossen van pro-
blemen aanzienlijk hindert of frustratie verergert

∏ Moeite om de grijzen te zien: concreet, letterlijk,
zwart-witdenken

∏ Moeite met afwijken van vaste regels en gewoon-
ten

∏ Moeite met het omgaan met onvoorspelbaar-
heid, tweeduidigheid, onzekerheid en nieuwighe-
den

∏ Moeite met het overschakelen van een oorspron-
kelijk idee, plan of oplossing
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∏ Moeite met het in de overwegingen betrekken
van factoren die erop wijzen dat het wel eens no-
dig zou kunnen zijn om een plan aan te passen

∏ Inflexibele, verkeerde interpretaties; cognitieve
vertekeningen of vooroordelen (zoals: ‘Iedereen
heeft de pik op me’, ‘Niemand vindt me aardig’,
‘Je geeft altijd mij de schuld’, ‘Het is niet eerlijk’,
‘Ik ben stom’)

∏ Moeite met het aandacht besteden aan en juist
interpreteren van sociale signalen; een zwakke
perceptie van sociale nuances

∏ Moeite met het openen van een gesprek, zich bij
een groep aansluiten, contact maken met men-
sen; een gebrek aan basisvaardigheden op soci-
aal gebied

∏ Moeite met het op gepaste wijze aandacht vragen
∏ Moeite met beseffen wat voor effect zijn/haar ge-

drag op anderen heeft
∏ Moeite om met anderen mee te voelen en oog te

hebben voor andermans perspectief of standpunt
∏ Moeite om te beseffen hoe hij/zij op anderen

overkomt of welke indruk hij/zij maakt
∏ Sensorische en motorische problemen

Leidraad onopgeloste problemen: Onopgeloste problemen zijn de specifieke verwachtingen waar-
aan je kind moeite heeft te voldoen. Onopgeloste problemen zijn vrij van niet-adaptief gedrag,
vrij van volwassen theorieën en verklaringen, zijn ‘opgesplitst’ (en niet op een grote hoop ge-
gooid) en specifiek.

Thuis: Moeite met ’s ochtends op tijd opstaan om op tijd op school te zijn; moeite met beginnen
met of afmaken van huiswerk (specificeer de schoolopdracht); moeite met stoppen met een vi-
deogame voor het naar bed gaan; moeite met binnenkomen tijdens het buitenspelen voor het
avondeten; moeite met overeenkomst bereiken met broer over welk televisieprogramma gekeken
kan worden na schooltijd; moeite met het gevoel van naden in sokken; moeite met tandenpoet-
sen voor het naar bed gaan; moeite met uit de kamer blijven van een ouder zusje; moeite met
slaapkamer netjes houden; moeite met de tafel opruimen na het avondeten.
School: Moeite met overschakelen van zelfstandig werken naar wiskunde; moeite met naast Kyle
in de kring zitten; moeite met hand opsteken tijdens discussies maatschappijleer; moeite met
opstarten met project over tektonische platen bij aardrijkskunde; moeite met in de rij staan voor
de lunch; moeite met omgaan met Eduardo in de bus op weg naar school; moeite met verliezen
bij basketbal in de pauze.
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