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Cerebrale Parese en school

Waarom deze folder?
In de tekst wordt Cerebrale Parese afgekort met CP.
Deze folder richt zich met name op kinderen met CP die naar het
reguliere onderwijs gaan. Uit studies blijkt dat bij 50% van de
kinderen met CP sprake is van gedrags- en/of leerproblemen in
vergelijking tot 15% bij kinderen zonder hersenbeschadiging.
Daarom is het belangrijk dat hier aandacht voor is en eventuele
problemen tijdig worden gesignaleerd. Indien nodig kan passende
hulp worden ingezet.
Een groot deel van de kinderen met CP gaat met 4 jaar 'gewoon'
naar een reguliere onderwijsvorm. Gelukkig gaat dit vaak goed en
doorlopen zij het basisonderwijs zoals ieder ander kind. Deze
folder bevat algemene informatie over de invloed die CP kan
hebben op het verloop van de ontwikkeling. Het hebben van een
CP geeft een hoger risico op emotionele, gedrags- en
leerproblemen dan bij leeftijdgenootjes. De aard en de ernst van
de problemen varieert sterk. Bij kinderen met ernstige of
meerdere problemen wordt speciaal onderwijs geadviseerd.
CP en gedrag
In vergelijking met leeftijdgenootjes komt het vaker voor dat
kinderen met CP gedragsproblemen hebben.
Ze kunnen:
meer moeite hebben zich te handhaven in sociale situaties;
minder zelfvertrouwen hebben;
angstiger zijn en/of stemmingswisselingen hebben.
Sommige kinderen met CP kunnen dwars, koppig, brutaal en/of
agressief gedrag vertonen.
Daarnaast hebben kinderen met CP een verhoogd risico op
aandachts-en concentratieproblemen. Ze hebben meer moeite om
zich te concentreren, zijn sneller afgeleid bij het leren en laten
vaker druk en impulsief gedrag zien.
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De ernst van de motorische problemen is vaak niet voorspellend
voor de ernst van de gedragsproblemen. Andere factoren zoals
bijvoorbeeld een lagere intelligentie en de aanwezigheid van
epilepsie maken dat er mogelijk een hoger risico is op
gedragsproblemen.
CP en leren
De leercapaciteiten (cognitie) zijn sterk afhankelijk van de ernst
en de plaats van de beschadiging in de hersenen. Uit
wetenschappelijke literatuur blijkt dat in het algemeen geldt: hoe
ernstiger de hersenbeschadiging, hoe lager het intelligentieniveau.
Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen. Wanneer uw kind naar een
reguliere basisschool gaat, mag u er vanuit gaan dat uw kind
voldoende intellectuele capaciteiten heeft om het onderwijs te
volgen.
In vergelijking met leeftijdgenootjes komt het vaker voor dat
kinderen met CP specifieke leerproblemen hebben. Die problemen
kunnen heel divers zijn en variëreren van:
moeite met waarnemen, ruimtelijke constructieve vaardigheden
en inzicht wat invloed kan hebben op het rekenen;
moeite met het verwerken van talige informatie wat invloed kan
hebben op taal, lezen en spellen;
moeite met schrijven. Dit kan naar voren komen in de
leesbaarheid maar ook in het tempo;
meer tijd nodig om de informatie te verwerken;
aandachts-en concentratieproblemen en executieve problemen
(bijvoorbeeld met plannen en impulscontrole).
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Bij zorgen en vragen…
Gelukkig gaat het meestal goed en doorloopt uw kind zonder grote
problemen de basisschool. Het is echter van belang dat u als
ouders en leerkracht alert blijft op een aantal zaken.
Volg daarom de leerprestaties via het leerlingvolgsysteem
(CITO) van uw kind en wees alert op specifieke leerstoornissen.
Kan het kind het tempo voldoende volgen of zijn er specifieke
aanpassingen nodig? (bijvoorbeeld een laptop of iets dergelijks)
Zijn er aanwijzingen voor problemen op het gebied
van aandacht en concentratie?
Zijn er aanwijzingen voor gedragsproblemen en/of problemen
op het gebied van sociaal functioneren van uw kind binnen
school?
Heeft u zorgen of vragen, neem dan eerst contact op met de
leerkracht of de intern begeleider. Daarnaast raden wij u
aan om uw zorgen en vragen ook te bespreken met de
revalidatiearts. Indien nodig kan Libra R&A een advies voor
gerichte verwijzing en/of een behandel/begeleidingstraject
aanbieden.
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