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Bijlage 2: Pilot Vragenlijst Werken met Aandacht 

Leeftijd leerling:     jaar en     maanden Geslacht: M/V

Datum invullen: Woonplaats kind:

Ingevuld door: Functie:

Diagnose(s) (evt.): Intelligentie (evt.):

Uitleg

Deze vragenlijst dient te worden ingevuld door een leraar die de laatste drie maanden het meeste met betref-
fende leerling heeft gewerkt. Met ‘werken’ en ‘werkgedrag’ wordt in de vragenlijst het werken aan opdrachten 
die in een schoolse situatie zijn gegeven, bedoeld. Het moet daarbij gaan om opdrachten die het kind begrijpt 
(en dus niet te moeilijk zijn). 

Eerst volgt een deel met open vragen waarin een globaal beeld wordt gevormd van de werkhouding, vooral 
gericht op het leren en de motivatie. Daarna volgt een deel waarbij het werkgedrag van de leerling wordt 
beoordeeld door middel van ‘meerkeuzevragen’. Hierbij moeten vijf alternatieven worden overwogen. Houd 
daarbij goed de instructie aan die bij elk alternatief is gegeven. Het gaat er om dat u het werkgedrag van de 
laatste drie schoolmaanden beoordeelt. Als er gevraagd wordt of een kind bepaald gedrag ‘vaak, veel of wei-
nig’ vertoont, wordt bedoeld ‘vaak, veel of weinig in vergelijking met klasgenoten’. 

Eventuele al gestelde diagnoses en de intelligentie van een kind mogen worden ingevuld als deze bekend 
zijn, maar dit is geen vereiste. 

Open vragen

Vraag Antwoord

Hoe lang kan de leerling gemiddeld onafgebroken werken aan een 
willekeurige taak?

……. minuten

Hoe lang kan de leerling werken aan een taak die hij/zij moeilijk of 
vervelend vindt?

……. minuten

Hoe lang kan de leerling werken aan een taak die hij/zij gemakkelijk 
of leuk vindt?

……. minuten

Welke vakken vindt de leerling gemakkelijk en kosten hem/haar 
weinig moeite?

Welke vakken vindt de leerling moeilijk en kosten hem/haar veel 
moeite?

Welke vakken hebben de voorkeur van de leerling of vindt hij/zij 
leuk?

Aan welke vakken heeft de leerling een hekel of welke vakken vindt 
hij/zij niet leuk?

Opmerkingen
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Antwoordalternatieven

Bij het in de vraag gestelde gedrag vraagt u zich af hoe vaak het gedrag zich voordoet:

1. Nooit (dit gedrag komt niet voor in de laatste drie maanden)
2. Bijna nooit (hoogstens een keer per maand)
3. Soms (hoogstens een keer per week)
4. Vaak (enkele malen per week)
5. Zeer vaak (minstens elke dag)

Vraag 1 2 3 4 5

A. Lichaam

1. Kan moeilijk werken in het uur vlak voor of vlak na etenstijd.

2. Lijkt vooral vermoeid rond het middaguur, na de lunch.

3. Is langer of vaker dan andere kinderen lichamelijk ziek.

4. Heeft vaak dorst of drinkt veel (in vergelijking met groepsgenoten).

5. Gaat veel naar het toilet.

6. Klaagt over lichamelijke pijn. 

7. Is zo moe dat hij/zij hierdoor moeite met werken heeft. 

8. Heeft vaak honger of eet veel (in vergelijking met groepsgenoten).

9. Eet of drinkt weinig.

10. Is snel moe tijdens of na lichamelijke inspanning.

11. Komt ’s ochtends al vermoeid of in slechte conditie op school.

12. Geeft blijk van lichamelijke onlustgevoelens
 (niet lekker of niet goed voelen, misselijk).

Totaal A (12)

Vraag 1 2 3 4 5

B. Alertheid

13. Zit onderuit gezakt aan tafel.

14. Opdrachten en instructie lijken maar moeilijk tot hem/haar door te dringen.

15. Kijkt wazig uit zijn/haar ogen of lijkt ‘afwezig’.

16. Reageert niet wanneer zijn/haar naam wordt geroepen.

17. Is voortdurend actief, ‘in de weer’. 

18. Reageert negatief op aanraking door anderen of vermijdt dit.

19. Reageert negatief op visuele prikkels (fel licht, verandering van verlichting).

20. Raakt graag anderen aan of geniet van aanraking.
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21. Reageert negatief op aanraking van bepaalde materialen (kleding, zand, water, 
 verf, klei, gras) of vermijdt dit.

22. Reageert negatief op auditieve prikkels (harde of onverwachte geluiden).

23. Is snel afgeleid door visuele prikkels (dingen die hij/zij ziet).

24. Is snel afgeleid door auditieve prikkels (dingen die hij/zij hoort).

25. Is voortdurend op zijn/haar hoede of waakzaam.

26. Zoekt een rustige plaats om te werken.

27. Kan beter aan het werk blijven als er tijdens de opdracht mag worden bewo-
gen (zoals rondlopen of van houding of plaats wisselen).

28. Kan duidelijk beter aan het werk blijven na een periode van bewegen
 (zoals buitenspelen of gym).

Totaal B (16)

Vraag 1 2 3 4 5

C. Motivatie

29. Heeft vooral plezier in een opdracht als hij/zij die opdracht zelf heeft gekozen of 
bedacht.

30. Werkt langzaam aan taken die hij/zij tegen zijn/haar zin moet doen of komt 
hierbij slechts moeilijk op gang.

31. Vertoont weerstand tegen (delen van) opdrachten (angst, kritiek, bezwaren).

32. Vindt slechts weinig taken leuk om te doen.

33. Geeft het op als hij/zij het werk te moeilijk vindt.

34. Is vaak boos en dit verstoort het werken.

35. Voelt zich in de klas niet veilig of niet op zijn gemak.

36. Is onverschillig over het resultaat van zijn/haar werk.

37. Kan vooral goed werken als er een beloning in het vooruitzicht is gesteld.

38. Is bang om fouten te maken.

39. Is snel teleurgesteld in eigen prestaties.

40. Werkt vooral hard om de leraar een plezier te doen.

41. Piekert over gebeurtenissen in of buiten school.

Totaal C (13)
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Vraag 1 2 3 4 5

D. Aandacht

42. Is snel afgeleid door eigen ideeën of plannen.

43. Kijkt gedurende taken vaak om zich heen.

44. Gaat na individuele instructie niet meteen aan het werk.

45. Krijgt zijn/haar werk niet op tijd af. 

46. Komt langzaam op gang bij een taak.

47. Kan niet zo lang als groepsgenoten onafgebroken werken aan een taak.

48. Springt van de hak op de tak in het werk, doet van alles door elkaar.

49. Gaat na afl eiding niet zelf aan het werk.

50. Kan moeilijk zelf langere tijd (langer dan 2 minuten) aan de gang blijven.

51. Begint al aan een taak voor de opdracht of instructie duidelijk is.

52. Gaat na instructie, die is gegeven aan de hele groep, niet meteen aan het werk.

53. Heeft een laag werktempo.

Totaal D (12)

Totaalscores

A. Schaal totaal /max. score = % Oordeel

B. Lichaam /60 = %

C. Alertheid /80 = %

D. Motivatie /65 = %

E. Aandacht /60 = %

Totaal /265 = %
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Handleiding bij de Pilot Vragenlijst Werken met Aandacht

De pilot vragenlijst is een versie van de vragenlijst die gebruikt zal worden om normen te verzamelen bij deze 
lijst. Eerst wordt beschreven hoe de vragen zijn verdeeld over de vier categorieën van het model Werken met 
Aandacht. Daarna volgt een instructie voor invullen, scoring en interpretatie. 

Werkwijze bij de indeling van de vragen

De indeling van de vragen is gebeurd in samenwerking met diverse deskundigen op het gebied van de (neuro)
psychologie en de sensorische informatieverweking. Zij hebben een lijst gekregen waarbij alle vragen door el-
kaar stonden, met het verzoek om de vragen in te delen in een van de vier categorieën van het model Werken 
met Aandacht. De meeste vragen (32 van de 53) gaven geen enkele discussie. Het bleek soms lastig om vragen 
in te delen zonder het model te kennen. Na uitleg en discussie konden nog 11 vragen ingedeeld worden. 
Daarnaast bleek de indeling van een vraag ook afhankelijk van de oorzaak van het probleem. Hierdoor zijn 
vragen inhoudelijk veranderd, van plaats veranderd of zelfs verdwenen. Ook zijn enkele vragen toegevoegd. 
Nog steeds zullen er vragen zijn die, gezien de oorzaak van het probleem, bij een andere categorie thuishoren 
voor een bepaald kind. Bijvoorbeeld vraag 50: Kan moeilijk zelf langere tijd aan de gang blijven. Het kan zijn 
dat dit kind te moe is om aan het werk te blijven (A), dat het steeds afgeleid wordt door prikkels uit de omge-
ving (B) of dat het de meeste opdrachten niet leuk vindt (C). Ten slotte kan er ook sprake zijn van een probleem 
met de volgehouden aandacht en dan is categorie D van toepassing. In deze gevallen is er meestal voor ge-
kozen de vraag bij de hoogste categorie in te delen. In categorie D zijn dus ook vragen te vinden die eigenlijk 
passen bij categorie B of C. De reden dat er toch gekozen is voor categorie D, is dat veel gedrag gezien kan 
worden als een optelsom van invloeden uit diverse niveaus. Soms is het niet duidelijk welke factor van invloed 
is op de werkhouding en kan alleen het gedrag, het eindproduct, geobserveerd worden. We weten dan niet 
zeker wat de oorzaak van het gedrag was. Veel van deze eindproducten, zoals doorwerken, werktempo en 
langzaam op gang komen, zijn uiteindelijk in de laatste categorie (D) ingedeeld. 

Inhoud van de vragen

Ingedeeld volgens het model Werken met Aandacht, zijn de volgende vragen te vinden bij elke categorie:

A. Lichaam
Hierin zijn vragen te vinden die met het fysieke functioneren van een kind te maken hebben. Gedrag rond 
eet- en drinkmomenten, toiletgang, lichamelijke gezondheid en conditie wordt bevraagd in deze categorie.

B. Alertheid
Op dit niveau zijn lichamelijke en geestelijke alertheid van belang. Een kind moet om kunnen gaan met zijn 
zintuiglijke omgeving. Vragen die hiernaar verwijzen, hebben te maken met het vermogen om visuele, audi-
tieve en tactiele prikkels te fi lteren. Kinderen zoeken soms pikkels die ze nodig hebben om alert te zijn en ze 
vermijden prikkels die ze moeilijk kunnen verwerken. Ook een alerte houding (spierspanning) en blik passen 
bij dit niveau.

C. Motivatie
De werkhouding van een kind kan beïnvloed worden door motivatie. Vragen die hiernaar verwijzen hebben 
vaak te maken met emoties: plezier in het werk, onverschilligheid, angst, boosheid, frustratie of piekeren. 

D. Aandacht
Executieve functies zoals volhouden en verdelen van de aandacht, vermogen tot impulscontrole, plannen en 
organiseren spelen hier een belangrijke rol. Zoals gezegd staan onder deze categorie ook vragen die te maken 
kunnen hebben met oorzaken op meerdere niveaus: werktempo, doorwerken en langzaam op gang komen.

Doelgroep

De vragenlijst moet worden ingevuld door een leraar die een kind minimaal drie maanden in de groep heeft 
gehad. Hiervoor is gedegen observatie noodzakelijk. Op verschillende vragen kan in samenspraak met het 
kind besloten worden, wat moet worden ingevuld. Of een kind hiertoe in staat is, zal afhangen van zijn vermo-
gens om naar zichzelf te kunnen kijken. Bij oudere kinderen zal dit dus vaak beter gaan dan bij jongere kinde-
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ren. De lijst kan worden gebruikt in regulier en speciaal onderwijs, bij kinderen (met een ontwikkelingsleeftijd) 
van ongeveer 6 tot 16 jaar. 
Interpretatie van de lijst moet gedaan worden door iemand die goed op de hoogte is van het model Werken 
met Aandacht. Dat kan een hierin opgeleide leraar zijn maar ook een paramedicus (ergotherapeut, kinderfy-
siotherapeut, logopedist) of gedragsdeskundige (psycholoog, pedagoog). Overleg tussen deze verschillende 
disciplines levert vaak een belangrijke bijdrage aan de verklaring van gedrag. Op die manier kan men beter en 
eerder komen tot een eff ectieve werkwijze in de groep. 

Instructies bij het invullen

Met ‘werken’ en ‘werkgedrag’ wordt in de vragenlijst gedoeld op het werken aan opdrachten in een schoolse 
situatie. Het moet daarbij gaan om opdrachten die het kind begrijpt (en dus niet te moeilijk zijn). Eerst volgt 
een deel met open vragen waarin een globaal beeld wordt gevormd van de werkhouding, vooral gericht op 
het leren en de motivatie. Daarna volgt een deel waarbij het werkgedrag van uw leerling wordt beoordeeld 
door middel van ‘meerkeuzevragen’. Hierbij moeten vijf alternatieven worden overwogen. Houd daarbij goed 
de instructie aan die bij elk alternatief is gegeven. Hiermee wordt gedoeld op de antwoordalternatieven. 

Bij het in de vraag gestelde gedrag moet men zich afvragen hoe vaak het gedrag zich voordoet:
1. Nooit (dit gedrag komt niet voor in de laatste drie maanden)
2. Bijna nooit (hoogstens een keer per maand)
3. Soms (hoogstens een keer per week)
4. Vaak (enkele malen per week)
5. Zeer vaak (minstens elke dag)

Het gaat er om dat men het werkgedrag van de laatste drie schoolmaanden beoordeelt. Als er gevraagd wordt 
of een kind bepaald gedrag ‘vaak, veel of weinig’ vertoont, wordt bedoeld ‘vaak, veel of weinig in vergelijking 
met klasgenoten’. In de inleiding tot de vragenlijst staat ook omschreven hoe de lijst ingevuld moet worden. 

Scoring 

Nader onderzoek naar de waarde van de informatie uit deze vragenlijst is noodzakelijk. De versie van de vra-
genlijst in dit boek heeft dus het karakter van een proef- ofwel pilotversie.
• Tel alle scores 1 op en vul ze bij de totaalkolom onder de 1-scores in. Doe dit per schaal (A, B, C of D). Tel ook 

het aantal items met de scores 2, maar vermenigvuldig de hoeveelheid ‘tweetjes’ met twee. Doe het zelfde 
met de scores 3, 4 en 5. 

• Tel vervolgens per schaal alle scores op en neem die totaalscores over onderaan het blad bij totaal.
• Deel nu de totalen door de maximumscore per schaal en vermenigvuldig dit getal met 100. Zo wordt een 

percentage verkregen van het aantal te halen punten. De percentages bij de verschillende schalen zijn nu 
met elkaar te vergelijken. 

Interpretatie

De interpretatie van de lijst moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren. De werkwijze om voorlopig te 
komen tot een juiste interpretatie, is voorlopig als volgt:
Individuele interpretatie kan het best worden gedaan door eerst de percentages van de verschillende schalen 
met elkaar te vergelijken. Zo kan men kijken hoe de problemen in de werkhouding zich onderling tot elkaar 
verhouden. Het gebied (de schaal) met de hoogste percentuele score is wellicht het gebied waar het eerst 
aandacht aan moet worden besteed in de groep. 
Dat is echter niet zeker. Misschien is er een item waarop hoog is gescoord (een score 4 of 5) en dat een erg 
grote invloed uitoefent. Een kind dat niet goed is uitgerust kan immers op alle gebieden problemen krijgen. 
Het is goed om na het berekenen van de scores ook te kijken naar alle items met hoge scores om te zien of 
deze handvatten bieden voor een aangepaste aanpak in de klas. Voor tips in de aanpak wordt verwezen naar 
deel D van het boek.
Door de totaalscores van alle schalen bij elkaar op te tellen en hierbij het percentage van de totale maximum-
score te berekenen ontstaat een getal waarmee de werkhouding van een kind kan worden vergeleken met de 
werkhouding van andere kinderen waarvoor de lijst is ingevuld.
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Bijlage 3: Klussenlijst

Vroeger werd wel eens door de leraar geroepen: ‘Ga jij maar eens een rondje om de school lopen en dan 
spreken we elkaar wel weer’. Het doel was tweeledig: een moeilijk kind was even uit de ogen van de leraar, 
zodat leraar en groep tot rust konden komen. Daarnaast had het kind even de tijd voor zichzelf en kon be-
wegen zoals hij dat zelf goed vond. Inmiddels weten we dat beweging kinderen kan helpen om daarna weer 
even een tijdje op te letten. We weten ook dat er meer mogelijkheden zijn dan rondjes om de school. In veel 
verschillende groepen is ervaring opgedaan met zogenaamde klussen in de klas. De vorm waarin dit werd 
aangeboden, kan verschillen.

Citaat uit ‘Meester Max en het wiebelkind’ van Rindert Kromhout

Bam! Daar valt Karin om, met stoel en al.
“Probeer stil te zitten, dan val je niet om”, zegt meester Max.
Karin krabbelt op en gaat weer zitten.
Karin is pas sinds gisteren in de groep van Bram. Vroeger woonde ze ergens anders, maar ze is verhuisd en nu zit ze 
hier op school. Ze is een lastig kind, vindt Bram. Geen moment zit ze stil, en ze luistert niet als meester Max zegt dat 
ze moet opletten. Maar het rare is: meester Max wordt nooit boos op haar. Ook nu niet, hij gaat gewoon verder met 
voorlezen. 
‘”Liedjes die niemand kan zingen,” zei Uil, “omdat niemand de woorden meer weet.”’
Pats! Daar ligt Karin weer.
Meester Max slaat het boek dicht. Nu zal hij toch wel kwaad worden, denkt Bram. Dat is al de tweede keer dat ze 
valt. Dat zou Bram eens moeten wagen!
Maar meester Max zegt: “Karin, ga maar even met Billie rennen op de gang, dan kunnen wij verder met het verhaal”. 
“Ja!” zegt Karin.
Als ze even later met het hondje de klas uit loopt, kijken de andere kinderen haar jaloers na. Met Billie rennen op de 
gang, terwijl de rest van de groep binnen moet blijven. Wat zou Bram dat graag willen.
“Meester, het is niet eerlijk!” zegt Susan.
Meester Max legt het boek opzij. ”Ik weet het,” zegt hij, “het is niet eerlijk. Maar Karin kan er niks aan doen. Ze is een 
wiebelkind. Ze vindt het moeilijk om stil te zitten”.

(Kromhout, 1999)

In dit boek laat Rindert Kromhout zien dat je zelfs aan kleuters kunt uitleggen waarom je moet diff erentiëren: 
waarom bijvoorbeeld drukke kinderen anders aangepakt moeten worden dan andere kinderen. 

De klussen zijn nadrukkelijk bedoeld als hulpmiddel voor het verbeteren van de werkhouding. Dat wil zeggen 
dat alle klussen vrij kort zijn en niet een andere functie moeten krijgen. De klussen zijn niet bedoeld als een 
beloning: ‘als je goed hebt gewerkt mag je een klus uitkiezen’. Dat kan wel, maar dan maak je het doen van 
de klus afhankelijk van de prestaties van het kind. Als het kind dan niet goed heeft gewerkt mag het de klus 
niet doen, met misschien wel als gevolg dat het werk er nog meer op achteruit gaat! Dit is ook een reden voor 
de naam ‘klus’. Het is een opdracht die de leraar geeft en die dus gedaan moet worden omdat er een goede 
reden voor is: ”je kunt daarna beter opletten en werken”. Daarom niet: ‘activiteit’ (te algemeen) of ‘spel’ (te 
vrijblijvend). 
Ook is het niet altijd verstandig de klussen te gebruiken als time-out voor de leraar: “ga maar even wat anders 
doen dan ben je uit mijn ogen”. De klus wordt dan niet ervaren als hulpmiddel maar als een vorm van straf. 

De keuze van de klussen is op de volgende overwegingen gebaseerd:

a. Doelgericht
De klus past bij de behoeften van het kind. Zo kan je een bepaalde klus kiezen omdat er veel bewegings-
prikkels mee worden opgedaan. In de onderstaande ideeënlijst is niet per klus aangegeven welke zintuig-
lijke prikkel er mee wordt opgedaan omdat dat afhangt van de opdracht, het materiaal en de omgeving. 
Bedenk steeds dat ook de prikkels die bij een activiteit horen, bijdragen aan de werkzaamheid van die 
activiteit.

b. Mogelijk
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Het kind heeft de capaciteiten om de klus te klaren: kan het de opdracht onthouden, kan het kind zich 
zelf redden buiten de groep, is de vereiste motorische coördinatie en kracht aanwezig, is er voldoende 
assertiviteit en durf aanwezig? Sommige klussen zijn duidelijk meer voor oudere kinderen geschikt, zoals 
veel van de klussen buiten de groep. Andere klussen worden door kinderen van de bovenbouw misschien 
kinderachtig gevonden en zijn meer geschikt voor jongere kinderen. 

c. Veilig
Als een kind de capaciteiten heeft om een klus te volbrengen kan dat meestal ook veilig. Soms is toch 
toezicht nodig om de veiligheid te waarborgen. Bedenk of dat niet te veel tijd van je vergt. 

d. Plezierig
Het kind vindt de klus leuk om te doen: vindt het leuk om iemand te helpen, ontleent er status aan, vindt 
het spannend, uitdagend of interessant. 

e. Kort
De tijd die aan klussen wordt besteed is vaak geen eff ectieve leertijd. De klussen zijn bedoeld om de ove-
rige tijd eff ectiever te kunnen leren. Om die reden moet de totale duur van de klussen op een dag of in 
een week niet overdreven worden. Kijk eerst goed wat het eff ect van een korte klus is: als het werkt, hoeft 
de klus niet langer te zijn. 

Vormen

1. Kaartenbak
Schrijf onderstaande klussen elk op een kaartje en zet die bij elkaar, gescheiden door tabbladen. De tabs 
kun je indelen naar zintuigen, maar bijvoorbeeld ook naar tijdsduur of moeilijkheidsgraad/ leeftijd.

2. Kindgebonden week- of maandmenu
Bespreek een aantal klussen voor en laat het kind kiezen welke het kind denkt leuk en nuttig te vinden 
voor die week of maand. Maak daarvan een menuutje voor het kind zodat de keuze snel is te maken als het 
nodig is om een klus in te zetten. Pas de lijst aan als de week of maand om is: verandering van spijs doet 
eten! Probeer eerst een klus uit voor je hem op de lijst zet. Dan weet je wat de invloed kan zijn, of een kind 
zich aan de regels kan houden en hoe lang de klus duurt. 

3. Afstreeplijst
Maak een lijst (zo mogelijk in overleg met het kind) van klussen voor een dag of een week. Die klussen 
moeten in ieder geval gedaan worden. Voordeel is dat kinderen meer gericht kunnen gaan plannen wan-
neer ze wat doen. Bijstellen van het programma gedurende de week door klussen te veranderen, verwij-
deren of herhalen is mogelijk.
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Klussen buiten de klas

Klus Mogelijkheden van het kind Tijdsduur

Boodschap bij een andere groep: 
geef een mondelinge of schriftelijke bood-
schap mee voor een collega in de school. 

Kent het kind de weg in de school?
Tip: een boodschap in een gesloten envelop 
kan ook zijn: “Hoi Hans, wil je deze jonge-
man weer terug sturen met een vergelijk-
bare boodschap?”

Melk halen:
Haal de melkpakjes voor die dag op bij de 
koelkast van de school.

Kracht nodig

Kopieerwerk: 
Geef een eenvoudige kopieerklus mee. 

Kopieerapparaat kunnen bedienen

Sjouwen: 
verplaatsen van zwaardere voorwerpen (do-
zen, meubilair)

Kracht nodig

Rennen:
Een vastgesteld aantal rondjes rennen of 
heen en weer rennen op het schoolplein

Een wedstrijdelement kan worden toege-
voegd, maar kan de veiligheid verminderen

Bewegingsopdracht:
Een vastgestelde tijdsduur op het school-
plein spelen op een bepaald toestel/speel-
middel (schommel, klimrek, hinkelbaan)

Een wedstrijdelement kan worden toege-
voegd, maar kan de veiligheid verminderen

Batterijen naar de batterijenbak brengen De weg naar de bak weten

Mokken naar de keuken brengen Oog- hand coördinatie

Thee(water) halen (in een thermoskan) Veilig met heet water om kunnen gaan

Onkruid wieden in de tuin of op het plein Weten wat onkruid is en wat niet, om kun-
nen gaan met gereedschap

Klussen in de klas

Klus Opmerkingen Tijdsduur

Planten water geven Coördinatie nodig 10 minuten

Ramen zemen Kracht nodig

Vloer vegen

Kozijnen, deuren en vensterbanken boenen

Boeken, blaadjes, materialen, opdrachten 
uitdelen

‘Laat je recht zetten’ Zie toelichting hieronder

De kolom ‘Tijdsduur’ is met opzet leeg gelaten zodat je zelf de duur in jouw situatie kunt invullen.
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De klus ‘Laat je recht zetten’ is een buitenbeentje. Deze opdracht is vooral bedoeld voor de kinderen met een 
wat lagere basisspierspanning (tonus). Deze kinderen lijken soms hun lichaam niet goed te voelen. Ze kunnen 
er bij gebaat zijn om even recht op hun stoel gezet te worden. Dat moet met zo weinig mogelijk aanraking 
gebeuren, zodat het kind zelf probeert aan het voelen welke kant het op moet bewegen om rechtop te zitten. 

Rechtop zitten betekent: 

• hoofd recht op de romp
• buik los van de tafel
• rug eventueel licht gesteund door de rugleuning van de stoel
• beide armen ontspannen op zijleuningen of tafel of afhangend langs de romp en stoel
• beide billen stevig op de stoel
• beide voeten stevig op de grond

Als een kind eenmaal recht zit, is de volgende stap het ‘stevig laten voelen van het lichaam’. Dat kan gedaan 
worden door alle gewrichten stevige (dus niet harde) druk te laten voelen. 

Een goede volgorde hiervoor is:

• Leg je handen op het hoofd van het kind en duw licht recht naar beneden.
• Handen op de schouders: iets steviger naar beneden duwen, in een rustig tempo. De romp van het kind 

moet hierbij in de zelfde houding blijven, liefst los van de leuningen.
• Pak een hand en duw de hele arm enkele malen ‘in elkaar’: de druk moet ook hier intermitterend zijn: in een 

rustig tempo enkele malen na elkaar. Daarna de andere arm. Als er tijd en geduld zijn, kun je alle gewrichten 
afwerken: schouders, ellebogen, pols, hand, vingers. 

• Duw tegen de knieën naar de romp toe.
• Dan duwen op de knieën naar beneden, de voeten worden zo tegen de grond geduwd. 
• Sluit af met nog enkele malen duwen op de schouders. 
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Bijlage 4: Lijst met hulpmiddelen bij de zelfregulatie
Als het nodig is om de zelfregulatie te verbeteren, zou het fi jn zijn als dat zonder hulpmiddelen kon. Nadelen 
van hulpmiddelen zijn onder andere dat ze kwijt of op raken, kapot gaan of misbruikt worden. Maar soms kan 
een hulpmiddel makkelijk of zelfs noodzakelijk zijn. Hieronder staat een lijst van hulpmiddelen die kinderen 
in de klas kunnen gebruiken. Materialen zijn er soms om zintuiglijke prikkels toe te voegen, maar ook wel om 
de hoeveelheid of intensiteit van prikkels te verminderen. 

Regels

Gebruik van hulpmiddelen is altijd aan regels gebonden. Afhankelijk van het kind en van de groep kunnen 
deze regels ingesteld worden:
• Het hulpmiddel blijft bij jou op een vaste plek.
• Je zorgt goed voor het hulpmiddel: je mag het niet kapot maken.
• Het hulpmiddel is voor jou bedoeld om mee te ... (vul in: friemelen, wiebelen, bewegen, enzovoort) ...

en niet om mee te ... (vul in: gooien, rollen, slaan, enzovoort).
• Als het hulpmiddel je helpt om beter te gaan werken, kan het bij je blijven.
• Je hoeft het hulpmiddel alleen te gebruiken als je er zin in hebt, het is niet verplicht!

Beleid van de school

Als een hulpmiddel werkt, zou het jammer zijn als het kind het hulpmiddel niet meer mag gebruiken in een 
volgende groep. Spreek daarom met je collega’s in het team af wat jullie acceptabel vinden en wat niet. Bij de 
opmerkingen kan je dergelijke bedenkingen, te stellen regels en grenzen kwijt. Soms is het nodig om eerst 
voorlichting te (laten) geven over zelfregulatie, voor een dergelijke keuze goed onderbouwd gemaakt kan 
worden. 

Hulpmiddel Opmerkingen

Tactiel

Kleine bal met uitsteeksels

Stressballetje

Speeltje aan je potlood

Gum (aan het potlood)

Proprioceptief

Penverdikker

Theraband: stroken rubber van verschillende diktes om aan 
te trekken

(Postbode)elastiek 

Kneedgum of niet afgevende (kunststof ) klei (zoals Thera-
putty, waar diverse consistenties van bestaan)

Stressballetje 

Kneedspeeltje

Verzwaringsbanden of gewichten om enkels of polsen

Verzwaringsvest/ -hesje: wordt gedragen als vest, geeft con-
tinue druk op schouders en romp

Knielstoel: geeft druk op knieën en heupen tijdens zitten
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Stevige grote gum

Vestibulair

Zitkussen, met lucht gevuld plat rubberen kussen, al dan 
niet wigvormig

Zitbal

Kussen

Schommelstoel, knielstoel

Auditief

Muziek in de klas Heeft de hele groep hier iets aan?

Koptelefoon/walkman/mp3-speler met (eigen) muziek

Oordopjes en andere gehoorbeschermers

Visueel

Zonnebril

Pet met klep

Kleine kijkspelletjes als gekleurde lensjes Nadeel: gaat aandacht naar toe

Vereenvoudigingen in lesmateriaal: kijkvensters, hoeveel-
heid plaatjes verminderen

Smaak

Diverse smaken (zo mogelijk suikervrij) snoep: zuur, zout, 
zoet, scherp, fris, pepermunt, enzovoort.

Denk aan je tanden!

Diverse structuren en samenstellingen aan voedsel en 
snoep: ruw, glad, homogeen, zacht, groot, klein, hoekig, en-
zovoort.

Geur

Geurlichtje met etherische olie NB: geur blijft soms (te) lang hangen!

Wierook

Luchtverfrisser

Parfum (leraar of kind)

Mond

Kauwveter (Theratube: buisjes van rubber in verschillende 
diktes)

Bijtring, ijsbijtring of andere bijtspeeltjes

Kauwgum

Adressen waar materialen te koop zijn:
www.sisigma.nl
www.senso_care.nl
bouwmarkten (bijvoorbeeld gehoorbescherming)
www.gripopdetijd.nl
snoepwinkels (natuurvoedingswinkels of hoeken met snoep voor diabetici in supermarkten hebben vaak ge-
zondere alternatieven)
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Bijlage 5: Lijst met activiteiten bij de zelfregulatie

Hier is gekozen voor individuele activiteiten die in de groep gedaan kunnen worden. Deze activiteiten zijn 
nadrukkelijk niet bedoeld als oefenmateriaal, om een bepaalde vaardigheid te ontwikkelen. Ze moeten juist 
zonder al te veel bewuste aandacht uitgevoerd worden, terwijl een kind tegelijkertijd aan het werk kan zijn. 
Kinderen doen vaak zelf al vergelijkbare activiteiten. Het werken met deze activiteiten kan als gunstig bijeff ect 
hebben, dat een leraar zich bewust wordt van alle zintuiglijke invloeden die hun eff ect hebben op de werk-
houding van een kind. Deze lijst is goed aan te vullen met eigen ideeën. Door naar kinderen te kijken kan je 
al veel ideeën hiervoor opdoen. 

Activiteiten per zintuiglijke modaliteit

Tactiel

Wrijven van je handen tegen elkaar, handen vouwen, knijpen, masseren, 
warm maken. 

Voelen met je handen aan stof (van je eigen kleding of van een los stuk 
stof, zoals een zakdoek). 

Masseren van de huid van het hoofd, het gezicht, de armen, de benen.

Proprioceptief

Met de handen of de armen duwen tegen de tafel.

Jezelf opduwen met de handen op de zitting.

Bewegen met de benen (optillen, trappelen, buigen, strekken, bungelen, 
ritmisch en aritmisch, met één been, twee benen tegelijk of afwisselend).

Aanspannen van de bovenbeen- en bilspieren.

Bol en hol trekken van de rug.

Vestibulair

Wisselende zithoudingen aannemen.

Scheef aan tafel zitten.

Oefeningen om de nekspieren te rekken: hoofd naar alle richtingen be-
wegen en even de uiterste houdingen 3 tellen vasthouden.

Wiebelen, wiegen: ritmisch op je stoel bewegen

Auditief

Luisteren naar geluiden op de gang of buiten.

De plaats in de klas bepaalt de hoeveelheid en richting van het geluid 
dat een kind hoort.

Luisteren naar geluiden in de klas: afl uisteren of meeluisteren, of alleen 
op de achtergrond als ‘ruis’ toelaten.

Visueel

Kijken naar een omgeving met kleuren en voorstellingen (posters of 
schilderingen aan de muur).
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Kijken naar een bewegende omgeving buiten.

Kijken naar andere (bewegende) kinderen in de nabije omgeving (naast/
voor/tegenover je).

Kijken naar bewegende voorwerpen (mobiles, verkeer, ventilator) .

Wisselende afstanden tot het werk aannemen: van dichtbij, van veraf, 
van opzij.

De plaats in de klas bepaalt het uitzicht van een kind in de klas en naar 
buiten.

Lichtinval (van natuurlijk en kunstmatig licht).

Maken van een kleurplaat, doolhofj e, puzzel.

Smaak

Zure en bittere snoepjes geven een sterkere prikkel dan zoete snoepjes. 
Zout zit daar ergens tussen in. 

Hete snoepjes geven niet zozeer een smaakprikkel maar een (lichte) pijn-
prikkel, die ook eff ectief kan zijn!

Kauwgum is een goede, intensieve en langdurig proprioceptieve prikkel. 
De mate waarin het ook een smaakprikkel is, hangt sterk af van de soort 
kauwgum. 

Geur

Ruiken aan parfum, luchtverfrisser of ander geurtje op je pols, mouw of 
op een los doekje.

Geur van wierook of een geurlichtje met etherische olie geeft een in-
tense prikkel maar kan (te) lang blijven hangen. 

Ruiken aan je eigen geur, van je lichaam of je kleding (wasmiddel). 

Mond

(Water) drinken uit een bidon of door een rietje.

Eten van zachte (ontbijtkoek) of harde (knäckebröd) substantie.

Het gevoel in de mond (zacht, krokant, hard, taai) en het kauwwerk dat 
verzet moet worden is de tactiele en proprioceptieve kant van eten.
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De invloed die een prikkel uitoefent op de alertheid is afhankelijk van 4 factoren:

Intensiteit
Binnen elke zintuiglijke modaliteit is een verdeling te maken naar intensiteit, naar de heftigheid waarmee een 
prikkel bij een kind binnenkomt. Dit kan variëren van weinig intensief, met slechts beperkte invloed op de 
alertheid tot zeer intensief, met een sterke, snelle of langdurige invloed op de alertheid. 

Duur
Hoe lang duurt een prikkel of activiteit. Zowel de duur van de activiteit zelf als de totale duur op een dag 
speelt mee, omdat prikkels zich bij elkaar ‘optellen’ in de loop van de dag. 

Frequentie
Hoe vaak wordt een prikkel opgedaan of met welke frequentie wordt bewogen.

Ritme
Langzame ritmische bewegingen zijn over het algemeen remmend. Snellere, aritmische bewegingen werken 
meer stimulerend. 

Voorbeeld: schommelen is een duidelijke vestibulaire prikkel. De invloed van deze activiteit is echter afhan-
kelijk van:

• de duur van het schommelen.
• de soort schommel: een gewone plankschommel gaat alleen heen en weer (en tegelijk op en neer daar-

mee) maar een draaiplateau dat aan een touw is opgehangen kan meer kanten op (grotere intensiteit). Elke 
schommel heeft ook een bewegingsuitslag, van klein tot groot, die de intensiteit bepaalt. 

• hoe vaak er op een dag geschommeld wordt (frequentie op een dag).
• de snelheid en waarmee geschommeld wordt (frequentie binnen een activiteit).
• het ritme waarin geschommeld wordt: ritmisch, met een vaste of maar langzaam veranderende cadans, of 

juist onregelmatig, zonder een duidelijk ritme.

Andere bronnen van activiteiten

Het nut van vooral beweging (en dus het opdoen van bewegingsprikkels) is doorgedrongen bij veel mensen 
in het onderwijs. De in dit boek genoemde activiteiten zijn slechts enkele ideeën die gebruikt kunnen worden 
om de werkhouding van kinderen te verbeteren. Hierbij heb ik me vooral gericht op individuele kinderen in 
de groep. 

Er zijn de laatste tijd veel nieuwe boeken en methodes verschenen waarin vooral spel, beweging, samenwer-
king en leren centraal staan. De meeste boeken zijn er op gericht activiteiten te bieden voor de hele groep. Dit 
heeft als voordeel dat door een enkele investering van de leraar inderdaad de hele groep beweegt. Het nadeel 
is gebrek aan diff erentiatie, die juist tot stand komt als ook naar het individuele kind gekeken kan worden. 

Apacki, Carol (1999)
Energize! Groepsactiviteiten voor groot en klein. 
Amstelveen: Stichting Lions Quest Nederland

Vooral het hoofdstuk ‘Rekken en Strekken’ is erop gericht de groep op een positieve en creatieve manier aan 
het bewegen en spelen te krijgen. De activiteiten bevatten meer of minder cognitieve elementen en zijn inge-
deeld naar de aard, het leeftijdsniveau en naar ‘de hoeveelheid energie die ze geven’. 

Sijthoff , E. (1996)
De klas beweegt®. Houding beweging en ontspanning in het klaslokaal.
Amsterdam: Fysio Educatief

Deze methode voor de hele basisschool biedt een uitgebreid, naar leeftijden en groepen gerangschikt pro-
gramma van bewegingsactiviteiten. 
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Kagan, S. (2007)
Silly Sports & Goofy Games. 
Vlissingen: Bazalt

 Veel spelideeën, met nadruk op coöperatieve vormen van spelen. 

Dogger-Stigter, A. (2007)
Persoonlijke oppeppers: even bewegen tussendoor. 
Vlissingen: Bazalt

Korte persoonlijke bewegingsactiviteiten van één of enkele minuten, die in de klas gedaan kunnen worden. 
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Bijlage 6: Training van de aandacht

Hieronder staan een aantal programma’s die nu op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn. In veel gevallen 
is er weinig tot geen onderzoek gedaan naar het eff ect van deze programma’s. In een aantal gevallen is het 
gewenst dat gespecialiseerde professionals (psychologen, pedagogen, paramedici) de training uitvoeren, in 
andere gevallen kunnen leraren (of remedial teachers) of ouders de training geven. 

Groot de, P.D. (1994)
Concentreren kun je leren. Structureel oefenpakket voor de basisschool.
Groep 1&2: 4-6 jaar. Groep 3&4: 6-8 jaar. Groep 5&6: 8-10 jaar. Groep 7&8: 10-12 jaar.
Voorschoten: Ajodakt 

Hendriks, C.M.C.M. & Broek-Sandmann van den, T.M. (1996)
ATAG-k. Amsterdamse Training van Aandacht en Geheugen voor kinderen van 8 t/m 18 jaar.
Amsterdam: Harcourt Test Publishers

In deze training worden verschillende onderdelen van de aandacht en het geheugen getraind. Hoewel de trai-
ning is ontworpen voor kinderen met kanker die kampen met een verminderde aandachts- en/of geheugen-
functie, lijkt toepassing bij andere groepen kinderen en jeugdigen met deze problemen, volgens de auteurs, 
heel goed mogelijk. Kinderen leren met behulp van de training zo optimaal mogelijk gebruik te maken van 
bestaande aandachts- en geheugencapaciteiten, door een combinatie van enerzijds oefening en anderzijds 
het aanleren van specifi eke aandachts- en geheugentechnieken, ondersteund door gedragstherapeutische 
technieken die van belang zijn gebleken bij leerprocessen.

Stücke, U. (1999, Nederlandse vertaling 2003)
Concentreer en leer. Beter leren en concentreren voor kinderen van 6 tot 9 jaar. Beter leren en concentreren voor 
kinderen van 9 tot 11 jaar. Beter leren en concentreren voor kinderen van 11 tot 14 jaar. 

Training te geven door ouders, leraren en kinderen zelf (11-14 jaar). Per leeftijdsgroep gerangschikte geheu-
gen- en aandachtsspelletjes met veel werkbladen. Weinig theoretische achtergrond, geen eff ectmeting van 
bekend. Aangeraden wordt om een half jaar lang elke dag 5-10 minuten te oefenen. Bij de twee jongste leef-
tijdsgroepen wordt één bepaalde ‘geheugentechniek’ aangeleerd (door middel van visualiseren leren van 
woordparen en teksten). Voor de oudste groep wordt er meer ingegaan op strategiegebruik. 

Timmerman, K. (2002)
Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen.

Beschrijving van een concrete, praktijkgerichte methode om kinderen met concentratieproblemen en ADHD 
te helpen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Timmerman, K. (2003)
Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen. Oefenboekvoor kinderen met aandachts- en werkhou-
dingsproblemen. 

Dit boek bevat een verzameling van oefeningen die leraren, ouders en begeleiders kunnen gebruiken om kin-
deren te leren meer aandacht te hebben voor precisie. De kinderen kunnen die oefenbladen niet zelfstandig 
invullen. Zij hebben een sturende begeleiding nodig om te komen tot een meer nauwkeurige aanpak van 
opdrachten.
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Bijlage 7: Startvel

Startvel
Ik ga nu werken

Nu vraag ik mezelf het volgende af:

 - Moet ik nog naar de wc?

 - Heb ik alles gepakt wat ik nodig heb (boek, schrift, pen)?

 - Is mijn tafel verder leeg?

 - Doet mijn pen het goed?

 - Heb ik nog last van mijn sieraden of kleren?

 - Zijn er nog andere dingen die ik moet doen om te zorgen
dat ik goed kan werken (licht, verwarming, radio aan of uit, 
drinken pakken, ...)?

 - Twee keer rustig in- en uitademen.

Nu kan ik beginnen!
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Bijlage 2: Pilot Vragenlijst Werken met Aandacht 

Leeftijd leerling:     jaar en     maanden Geslacht: M/V

Datum invullen: Woonplaats kind:

Ingevuld door: Functie:

Diagnose(s) (evt.): Intelligentie (evt.):

Uitleg

Deze vragenlijst dient te worden ingevuld door een leraar die de laatste drie maanden het meeste met betref-
fende leerling heeft gewerkt. Met ‘werken’ en ‘werkgedrag’ wordt in de vragenlijst het werken aan opdrachten 
die in een schoolse situatie zijn gegeven, bedoeld. Het moet daarbij gaan om opdrachten die het kind begrijpt 
(en dus niet te moeilijk zijn). 

Eerst volgt een deel met open vragen waarin een globaal beeld wordt gevormd van de werkhouding, vooral 
gericht op het leren en de motivatie. Daarna volgt een deel waarbij het werkgedrag van de leerling wordt 
beoordeeld door middel van ‘meerkeuzevragen’. Hierbij moeten vijf alternatieven worden overwogen. Houd 
daarbij goed de instructie aan die bij elk alternatief is gegeven. Het gaat er om dat u het werkgedrag van de 
laatste drie schoolmaanden beoordeelt. Als er gevraagd wordt of een kind bepaald gedrag ‘vaak, veel of wei-
nig’ vertoont, wordt bedoeld ‘vaak, veel of weinig in vergelijking met klasgenoten’. 

Eventuele al gestelde diagnoses en de intelligentie van een kind mogen worden ingevuld als deze bekend 
zijn, maar dit is geen vereiste. 

Open vragen

Vraag Antwoord

Hoe lang kan de leerling gemiddeld onafgebroken werken aan een 
willekeurige taak?

……. minuten

Hoe lang kan de leerling werken aan een taak die hij/zij moeilijk of 
vervelend vindt?

……. minuten

Hoe lang kan de leerling werken aan een taak die hij/zij gemakkelijk 
of leuk vindt?

……. minuten

Welke vakken vindt de leerling gemakkelijk en kosten hem/haar 
weinig moeite?

Welke vakken vindt de leerling moeilijk en kosten hem/haar veel 
moeite?

Welke vakken hebben de voorkeur van de leerling of vindt hij/zij 
leuk?

Aan welke vakken heeft de leerling een hekel of welke vakken vindt 
hij/zij niet leuk?

Opmerkingen
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Antwoordalternatieven

Bij het in de vraag gestelde gedrag vraagt u zich af hoe vaak het gedrag zich voordoet:

1. Nooit (dit gedrag komt niet voor in de laatste drie maanden)
2. Bijna nooit (hoogstens een keer per maand)
3. Soms (hoogstens een keer per week)
4. Vaak (enkele malen per week)
5. Zeer vaak (minstens elke dag)

Vraag 1 2 3 4 5

A. Lichaam

1. Kan moeilijk werken in het uur vlak voor of vlak na etenstijd.

2. Lijkt vooral vermoeid rond het middaguur, na de lunch.

3. Is langer of vaker dan andere kinderen lichamelijk ziek.

4. Heeft vaak dorst of drinkt veel (in vergelijking met groepsgenoten).

5. Gaat veel naar het toilet.

6. Klaagt over lichamelijke pijn. 

7. Is zo moe dat hij/zij hierdoor moeite met werken heeft. 

8. Heeft vaak honger of eet veel (in vergelijking met groepsgenoten).

9. Eet of drinkt weinig.

10. Is snel moe tijdens of na lichamelijke inspanning.

11. Komt ’s ochtends al vermoeid of in slechte conditie op school.

12. Geeft blijk van lichamelijke onlustgevoelens
 (niet lekker of niet goed voelen, misselijk).

Totaal A (12)

Vraag 1 2 3 4 5

B. Alertheid

13. Zit onderuit gezakt aan tafel.

14. Opdrachten en instructie lijken maar moeilijk tot hem/haar door te dringen.

15. Kijkt wazig uit zijn/haar ogen of lijkt ‘afwezig’.

16. Reageert niet wanneer zijn/haar naam wordt geroepen.

17. Is voortdurend actief, ‘in de weer’. 

18. Reageert negatief op aanraking door anderen of vermijdt dit.

19. Reageert negatief op visuele prikkels (fel licht, verandering van verlichting).

20. Raakt graag anderen aan of geniet van aanraking.
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21. Reageert negatief op aanraking van bepaalde materialen (kleding, zand, water, 
 verf, klei, gras) of vermijdt dit.

22. Reageert negatief op auditieve prikkels (harde of onverwachte geluiden).

23. Is snel afgeleid door visuele prikkels (dingen die hij/zij ziet).

24. Is snel afgeleid door auditieve prikkels (dingen die hij/zij hoort).

25. Is voortdurend op zijn/haar hoede of waakzaam.

26. Zoekt een rustige plaats om te werken.

27. Kan beter aan het werk blijven als er tijdens de opdracht mag worden bewo-
gen (zoals rondlopen of van houding of plaats wisselen).

28. Kan duidelijk beter aan het werk blijven na een periode van bewegen
 (zoals buitenspelen of gym).

Totaal B (16)

Vraag 1 2 3 4 5

C. Motivatie

29. Heeft vooral plezier in een opdracht als hij/zij die opdracht zelf heeft gekozen of 
bedacht.

30. Werkt langzaam aan taken die hij/zij tegen zijn/haar zin moet doen of komt 
hierbij slechts moeilijk op gang.

31. Vertoont weerstand tegen (delen van) opdrachten (angst, kritiek, bezwaren).

32. Vindt slechts weinig taken leuk om te doen.

33. Geeft het op als hij/zij het werk te moeilijk vindt.

34. Is vaak boos en dit verstoort het werken.

35. Voelt zich in de klas niet veilig of niet op zijn gemak.

36. Is onverschillig over het resultaat van zijn/haar werk.

37. Kan vooral goed werken als er een beloning in het vooruitzicht is gesteld.

38. Is bang om fouten te maken.

39. Is snel teleurgesteld in eigen prestaties.

40. Werkt vooral hard om de leraar een plezier te doen.

41. Piekert over gebeurtenissen in of buiten school.

Totaal C (13)
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Vraag 1 2 3 4 5

D. Aandacht

42. Is snel afgeleid door eigen ideeën of plannen.

43. Kijkt gedurende taken vaak om zich heen.

44. Gaat na individuele instructie niet meteen aan het werk.

45. Krijgt zijn/haar werk niet op tijd af. 

46. Komt langzaam op gang bij een taak.

47. Kan niet zo lang als groepsgenoten onafgebroken werken aan een taak.

48. Springt van de hak op de tak in het werk, doet van alles door elkaar.

49. Gaat na afl eiding niet zelf aan het werk.

50. Kan moeilijk zelf langere tijd (langer dan 2 minuten) aan de gang blijven.

51. Begint al aan een taak voor de opdracht of instructie duidelijk is.

52. Gaat na instructie, die is gegeven aan de hele groep, niet meteen aan het werk.

53. Heeft een laag werktempo.

Totaal D (12)

Totaalscores

A. Schaal totaal /max. score = % Oordeel

B. Lichaam /60 = %

C. Alertheid /80 = %

D. Motivatie /65 = %

E. Aandacht /60 = %

Totaal /265 = %
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Handleiding bij de Pilot Vragenlijst Werken met Aandacht

De pilot vragenlijst is een versie van de vragenlijst die gebruikt zal worden om normen te verzamelen bij deze 
lijst. Eerst wordt beschreven hoe de vragen zijn verdeeld over de vier categorieën van het model Werken met 
Aandacht. Daarna volgt een instructie voor invullen, scoring en interpretatie. 

Werkwijze bij de indeling van de vragen

De indeling van de vragen is gebeurd in samenwerking met diverse deskundigen op het gebied van de (neuro)
psychologie en de sensorische informatieverweking. Zij hebben een lijst gekregen waarbij alle vragen door el-
kaar stonden, met het verzoek om de vragen in te delen in een van de vier categorieën van het model Werken 
met Aandacht. De meeste vragen (32 van de 53) gaven geen enkele discussie. Het bleek soms lastig om vragen 
in te delen zonder het model te kennen. Na uitleg en discussie konden nog 11 vragen ingedeeld worden. 
Daarnaast bleek de indeling van een vraag ook afhankelijk van de oorzaak van het probleem. Hierdoor zijn 
vragen inhoudelijk veranderd, van plaats veranderd of zelfs verdwenen. Ook zijn enkele vragen toegevoegd. 
Nog steeds zullen er vragen zijn die, gezien de oorzaak van het probleem, bij een andere categorie thuishoren 
voor een bepaald kind. Bijvoorbeeld vraag 50: Kan moeilijk zelf langere tijd aan de gang blijven. Het kan zijn 
dat dit kind te moe is om aan het werk te blijven (A), dat het steeds afgeleid wordt door prikkels uit de omge-
ving (B) of dat het de meeste opdrachten niet leuk vindt (C). Ten slotte kan er ook sprake zijn van een probleem 
met de volgehouden aandacht en dan is categorie D van toepassing. In deze gevallen is er meestal voor ge-
kozen de vraag bij de hoogste categorie in te delen. In categorie D zijn dus ook vragen te vinden die eigenlijk 
passen bij categorie B of C. De reden dat er toch gekozen is voor categorie D, is dat veel gedrag gezien kan 
worden als een optelsom van invloeden uit diverse niveaus. Soms is het niet duidelijk welke factor van invloed 
is op de werkhouding en kan alleen het gedrag, het eindproduct, geobserveerd worden. We weten dan niet 
zeker wat de oorzaak van het gedrag was. Veel van deze eindproducten, zoals doorwerken, werktempo en 
langzaam op gang komen, zijn uiteindelijk in de laatste categorie (D) ingedeeld. 

Inhoud van de vragen

Ingedeeld volgens het model Werken met Aandacht, zijn de volgende vragen te vinden bij elke categorie:

A. Lichaam
Hierin zijn vragen te vinden die met het fysieke functioneren van een kind te maken hebben. Gedrag rond 
eet- en drinkmomenten, toiletgang, lichamelijke gezondheid en conditie wordt bevraagd in deze categorie.

B. Alertheid
Op dit niveau zijn lichamelijke en geestelijke alertheid van belang. Een kind moet om kunnen gaan met zijn 
zintuiglijke omgeving. Vragen die hiernaar verwijzen, hebben te maken met het vermogen om visuele, audi-
tieve en tactiele prikkels te fi lteren. Kinderen zoeken soms pikkels die ze nodig hebben om alert te zijn en ze 
vermijden prikkels die ze moeilijk kunnen verwerken. Ook een alerte houding (spierspanning) en blik passen 
bij dit niveau.

C. Motivatie
De werkhouding van een kind kan beïnvloed worden door motivatie. Vragen die hiernaar verwijzen hebben 
vaak te maken met emoties: plezier in het werk, onverschilligheid, angst, boosheid, frustratie of piekeren. 

D. Aandacht
Executieve functies zoals volhouden en verdelen van de aandacht, vermogen tot impulscontrole, plannen en 
organiseren spelen hier een belangrijke rol. Zoals gezegd staan onder deze categorie ook vragen die te maken 
kunnen hebben met oorzaken op meerdere niveaus: werktempo, doorwerken en langzaam op gang komen.

Doelgroep

De vragenlijst moet worden ingevuld door een leraar die een kind minimaal drie maanden in de groep heeft 
gehad. Hiervoor is gedegen observatie noodzakelijk. Op verschillende vragen kan in samenspraak met het 
kind besloten worden, wat moet worden ingevuld. Of een kind hiertoe in staat is, zal afhangen van zijn vermo-
gens om naar zichzelf te kunnen kijken. Bij oudere kinderen zal dit dus vaak beter gaan dan bij jongere kinde-
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ren. De lijst kan worden gebruikt in regulier en speciaal onderwijs, bij kinderen (met een ontwikkelingsleeftijd) 
van ongeveer 6 tot 16 jaar. 
Interpretatie van de lijst moet gedaan worden door iemand die goed op de hoogte is van het model Werken 
met Aandacht. Dat kan een hierin opgeleide leraar zijn maar ook een paramedicus (ergotherapeut, kinderfy-
siotherapeut, logopedist) of gedragsdeskundige (psycholoog, pedagoog). Overleg tussen deze verschillende 
disciplines levert vaak een belangrijke bijdrage aan de verklaring van gedrag. Op die manier kan men beter en 
eerder komen tot een eff ectieve werkwijze in de groep. 

Instructies bij het invullen

Met ‘werken’ en ‘werkgedrag’ wordt in de vragenlijst gedoeld op het werken aan opdrachten in een schoolse 
situatie. Het moet daarbij gaan om opdrachten die het kind begrijpt (en dus niet te moeilijk zijn). Eerst volgt 
een deel met open vragen waarin een globaal beeld wordt gevormd van de werkhouding, vooral gericht op 
het leren en de motivatie. Daarna volgt een deel waarbij het werkgedrag van uw leerling wordt beoordeeld 
door middel van ‘meerkeuzevragen’. Hierbij moeten vijf alternatieven worden overwogen. Houd daarbij goed 
de instructie aan die bij elk alternatief is gegeven. Hiermee wordt gedoeld op de antwoordalternatieven. 

Bij het in de vraag gestelde gedrag moet men zich afvragen hoe vaak het gedrag zich voordoet:
1. Nooit (dit gedrag komt niet voor in de laatste drie maanden)
2. Bijna nooit (hoogstens een keer per maand)
3. Soms (hoogstens een keer per week)
4. Vaak (enkele malen per week)
5. Zeer vaak (minstens elke dag)

Het gaat er om dat men het werkgedrag van de laatste drie schoolmaanden beoordeelt. Als er gevraagd wordt 
of een kind bepaald gedrag ‘vaak, veel of weinig’ vertoont, wordt bedoeld ‘vaak, veel of weinig in vergelijking 
met klasgenoten’. In de inleiding tot de vragenlijst staat ook omschreven hoe de lijst ingevuld moet worden. 

Scoring 

Nader onderzoek naar de waarde van de informatie uit deze vragenlijst is noodzakelijk. De versie van de vra-
genlijst in dit boek heeft dus het karakter van een proef- ofwel pilotversie.
• Tel alle scores 1 op en vul ze bij de totaalkolom onder de 1-scores in. Doe dit per schaal (A, B, C of D). Tel ook 

het aantal items met de scores 2, maar vermenigvuldig de hoeveelheid ‘tweetjes’ met twee. Doe het zelfde 
met de scores 3, 4 en 5. 

• Tel vervolgens per schaal alle scores op en neem die totaalscores over onderaan het blad bij totaal.
• Deel nu de totalen door de maximumscore per schaal en vermenigvuldig dit getal met 100. Zo wordt een 

percentage verkregen van het aantal te halen punten. De percentages bij de verschillende schalen zijn nu 
met elkaar te vergelijken. 

Interpretatie

De interpretatie van de lijst moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren. De werkwijze om voorlopig te 
komen tot een juiste interpretatie, is voorlopig als volgt:
Individuele interpretatie kan het best worden gedaan door eerst de percentages van de verschillende schalen 
met elkaar te vergelijken. Zo kan men kijken hoe de problemen in de werkhouding zich onderling tot elkaar 
verhouden. Het gebied (de schaal) met de hoogste percentuele score is wellicht het gebied waar het eerst 
aandacht aan moet worden besteed in de groep. 
Dat is echter niet zeker. Misschien is er een item waarop hoog is gescoord (een score 4 of 5) en dat een erg 
grote invloed uitoefent. Een kind dat niet goed is uitgerust kan immers op alle gebieden problemen krijgen. 
Het is goed om na het berekenen van de scores ook te kijken naar alle items met hoge scores om te zien of 
deze handvatten bieden voor een aangepaste aanpak in de klas. Voor tips in de aanpak wordt verwezen naar 
deel D van het boek.
Door de totaalscores van alle schalen bij elkaar op te tellen en hierbij het percentage van de totale maximum-
score te berekenen ontstaat een getal waarmee de werkhouding van een kind kan worden vergeleken met de 
werkhouding van andere kinderen waarvoor de lijst is ingevuld.
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Bijlage 3: Klussenlijst

Vroeger werd wel eens door de leraar geroepen: ‘Ga jij maar eens een rondje om de school lopen en dan 
spreken we elkaar wel weer’. Het doel was tweeledig: een moeilijk kind was even uit de ogen van de leraar, 
zodat leraar en groep tot rust konden komen. Daarnaast had het kind even de tijd voor zichzelf en kon be-
wegen zoals hij dat zelf goed vond. Inmiddels weten we dat beweging kinderen kan helpen om daarna weer 
even een tijdje op te letten. We weten ook dat er meer mogelijkheden zijn dan rondjes om de school. In veel 
verschillende groepen is ervaring opgedaan met zogenaamde klussen in de klas. De vorm waarin dit werd 
aangeboden, kan verschillen.

Citaat uit ‘Meester Max en het wiebelkind’ van Rindert Kromhout

Bam! Daar valt Karin om, met stoel en al.
“Probeer stil te zitten, dan val je niet om”, zegt meester Max.
Karin krabbelt op en gaat weer zitten.
Karin is pas sinds gisteren in de groep van Bram. Vroeger woonde ze ergens anders, maar ze is verhuisd en nu zit ze 
hier op school. Ze is een lastig kind, vindt Bram. Geen moment zit ze stil, en ze luistert niet als meester Max zegt dat 
ze moet opletten. Maar het rare is: meester Max wordt nooit boos op haar. Ook nu niet, hij gaat gewoon verder met 
voorlezen. 
‘”Liedjes die niemand kan zingen,” zei Uil, “omdat niemand de woorden meer weet.”’
Pats! Daar ligt Karin weer.
Meester Max slaat het boek dicht. Nu zal hij toch wel kwaad worden, denkt Bram. Dat is al de tweede keer dat ze 
valt. Dat zou Bram eens moeten wagen!
Maar meester Max zegt: “Karin, ga maar even met Billie rennen op de gang, dan kunnen wij verder met het verhaal”. 
“Ja!” zegt Karin.
Als ze even later met het hondje de klas uit loopt, kijken de andere kinderen haar jaloers na. Met Billie rennen op de 
gang, terwijl de rest van de groep binnen moet blijven. Wat zou Bram dat graag willen.
“Meester, het is niet eerlijk!” zegt Susan.
Meester Max legt het boek opzij. ”Ik weet het,” zegt hij, “het is niet eerlijk. Maar Karin kan er niks aan doen. Ze is een 
wiebelkind. Ze vindt het moeilijk om stil te zitten”.

(Kromhout, 1999)

In dit boek laat Rindert Kromhout zien dat je zelfs aan kleuters kunt uitleggen waarom je moet diff erentiëren: 
waarom bijvoorbeeld drukke kinderen anders aangepakt moeten worden dan andere kinderen. 

De klussen zijn nadrukkelijk bedoeld als hulpmiddel voor het verbeteren van de werkhouding. Dat wil zeggen 
dat alle klussen vrij kort zijn en niet een andere functie moeten krijgen. De klussen zijn niet bedoeld als een 
beloning: ‘als je goed hebt gewerkt mag je een klus uitkiezen’. Dat kan wel, maar dan maak je het doen van 
de klus afhankelijk van de prestaties van het kind. Als het kind dan niet goed heeft gewerkt mag het de klus 
niet doen, met misschien wel als gevolg dat het werk er nog meer op achteruit gaat! Dit is ook een reden voor 
de naam ‘klus’. Het is een opdracht die de leraar geeft en die dus gedaan moet worden omdat er een goede 
reden voor is: ”je kunt daarna beter opletten en werken”. Daarom niet: ‘activiteit’ (te algemeen) of ‘spel’ (te 
vrijblijvend). 
Ook is het niet altijd verstandig de klussen te gebruiken als time-out voor de leraar: “ga maar even wat anders 
doen dan ben je uit mijn ogen”. De klus wordt dan niet ervaren als hulpmiddel maar als een vorm van straf. 

De keuze van de klussen is op de volgende overwegingen gebaseerd:

a. Doelgericht
De klus past bij de behoeften van het kind. Zo kan je een bepaalde klus kiezen omdat er veel bewegings-
prikkels mee worden opgedaan. In de onderstaande ideeënlijst is niet per klus aangegeven welke zintuig-
lijke prikkel er mee wordt opgedaan omdat dat afhangt van de opdracht, het materiaal en de omgeving. 
Bedenk steeds dat ook de prikkels die bij een activiteit horen, bijdragen aan de werkzaamheid van die 
activiteit.

b. Mogelijk
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Het kind heeft de capaciteiten om de klus te klaren: kan het de opdracht onthouden, kan het kind zich 
zelf redden buiten de groep, is de vereiste motorische coördinatie en kracht aanwezig, is er voldoende 
assertiviteit en durf aanwezig? Sommige klussen zijn duidelijk meer voor oudere kinderen geschikt, zoals 
veel van de klussen buiten de groep. Andere klussen worden door kinderen van de bovenbouw misschien 
kinderachtig gevonden en zijn meer geschikt voor jongere kinderen. 

c. Veilig
Als een kind de capaciteiten heeft om een klus te volbrengen kan dat meestal ook veilig. Soms is toch 
toezicht nodig om de veiligheid te waarborgen. Bedenk of dat niet te veel tijd van je vergt. 

d. Plezierig
Het kind vindt de klus leuk om te doen: vindt het leuk om iemand te helpen, ontleent er status aan, vindt 
het spannend, uitdagend of interessant. 

e. Kort
De tijd die aan klussen wordt besteed is vaak geen eff ectieve leertijd. De klussen zijn bedoeld om de ove-
rige tijd eff ectiever te kunnen leren. Om die reden moet de totale duur van de klussen op een dag of in 
een week niet overdreven worden. Kijk eerst goed wat het eff ect van een korte klus is: als het werkt, hoeft 
de klus niet langer te zijn. 

Vormen

1. Kaartenbak
Schrijf onderstaande klussen elk op een kaartje en zet die bij elkaar, gescheiden door tabbladen. De tabs 
kun je indelen naar zintuigen, maar bijvoorbeeld ook naar tijdsduur of moeilijkheidsgraad/ leeftijd.

2. Kindgebonden week- of maandmenu
Bespreek een aantal klussen voor en laat het kind kiezen welke het kind denkt leuk en nuttig te vinden 
voor die week of maand. Maak daarvan een menuutje voor het kind zodat de keuze snel is te maken als het 
nodig is om een klus in te zetten. Pas de lijst aan als de week of maand om is: verandering van spijs doet 
eten! Probeer eerst een klus uit voor je hem op de lijst zet. Dan weet je wat de invloed kan zijn, of een kind 
zich aan de regels kan houden en hoe lang de klus duurt. 

3. Afstreeplijst
Maak een lijst (zo mogelijk in overleg met het kind) van klussen voor een dag of een week. Die klussen 
moeten in ieder geval gedaan worden. Voordeel is dat kinderen meer gericht kunnen gaan plannen wan-
neer ze wat doen. Bijstellen van het programma gedurende de week door klussen te veranderen, verwij-
deren of herhalen is mogelijk.
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Klussen buiten de klas

Klus Mogelijkheden van het kind Tijdsduur

Boodschap bij een andere groep: 
geef een mondelinge of schriftelijke bood-
schap mee voor een collega in de school. 

Kent het kind de weg in de school?
Tip: een boodschap in een gesloten envelop 
kan ook zijn: “Hoi Hans, wil je deze jonge-
man weer terug sturen met een vergelijk-
bare boodschap?”

Melk halen:
Haal de melkpakjes voor die dag op bij de 
koelkast van de school.

Kracht nodig

Kopieerwerk: 
Geef een eenvoudige kopieerklus mee. 

Kopieerapparaat kunnen bedienen

Sjouwen: 
verplaatsen van zwaardere voorwerpen (do-
zen, meubilair)

Kracht nodig

Rennen:
Een vastgesteld aantal rondjes rennen of 
heen en weer rennen op het schoolplein

Een wedstrijdelement kan worden toege-
voegd, maar kan de veiligheid verminderen

Bewegingsopdracht:
Een vastgestelde tijdsduur op het school-
plein spelen op een bepaald toestel/speel-
middel (schommel, klimrek, hinkelbaan)

Een wedstrijdelement kan worden toege-
voegd, maar kan de veiligheid verminderen

Batterijen naar de batterijenbak brengen De weg naar de bak weten

Mokken naar de keuken brengen Oog- hand coördinatie

Thee(water) halen (in een thermoskan) Veilig met heet water om kunnen gaan

Onkruid wieden in de tuin of op het plein Weten wat onkruid is en wat niet, om kun-
nen gaan met gereedschap

Klussen in de klas

Klus Opmerkingen Tijdsduur

Planten water geven Coördinatie nodig 10 minuten

Ramen zemen Kracht nodig

Vloer vegen

Kozijnen, deuren en vensterbanken boenen

Boeken, blaadjes, materialen, opdrachten 
uitdelen

‘Laat je recht zetten’ Zie toelichting hieronder

De kolom ‘Tijdsduur’ is met opzet leeg gelaten zodat je zelf de duur in jouw situatie kunt invullen.
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De klus ‘Laat je recht zetten’ is een buitenbeentje. Deze opdracht is vooral bedoeld voor de kinderen met een 
wat lagere basisspierspanning (tonus). Deze kinderen lijken soms hun lichaam niet goed te voelen. Ze kunnen 
er bij gebaat zijn om even recht op hun stoel gezet te worden. Dat moet met zo weinig mogelijk aanraking 
gebeuren, zodat het kind zelf probeert aan het voelen welke kant het op moet bewegen om rechtop te zitten. 

Rechtop zitten betekent: 

• hoofd recht op de romp
• buik los van de tafel
• rug eventueel licht gesteund door de rugleuning van de stoel
• beide armen ontspannen op zijleuningen of tafel of afhangend langs de romp en stoel
• beide billen stevig op de stoel
• beide voeten stevig op de grond

Als een kind eenmaal recht zit, is de volgende stap het ‘stevig laten voelen van het lichaam’. Dat kan gedaan 
worden door alle gewrichten stevige (dus niet harde) druk te laten voelen. 

Een goede volgorde hiervoor is:

• Leg je handen op het hoofd van het kind en duw licht recht naar beneden.
• Handen op de schouders: iets steviger naar beneden duwen, in een rustig tempo. De romp van het kind 

moet hierbij in de zelfde houding blijven, liefst los van de leuningen.
• Pak een hand en duw de hele arm enkele malen ‘in elkaar’: de druk moet ook hier intermitterend zijn: in een 

rustig tempo enkele malen na elkaar. Daarna de andere arm. Als er tijd en geduld zijn, kun je alle gewrichten 
afwerken: schouders, ellebogen, pols, hand, vingers. 

• Duw tegen de knieën naar de romp toe.
• Dan duwen op de knieën naar beneden, de voeten worden zo tegen de grond geduwd. 
• Sluit af met nog enkele malen duwen op de schouders. 
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Bijlage 4: Lijst met hulpmiddelen bij de zelfregulatie
Als het nodig is om de zelfregulatie te verbeteren, zou het fi jn zijn als dat zonder hulpmiddelen kon. Nadelen 
van hulpmiddelen zijn onder andere dat ze kwijt of op raken, kapot gaan of misbruikt worden. Maar soms kan 
een hulpmiddel makkelijk of zelfs noodzakelijk zijn. Hieronder staat een lijst van hulpmiddelen die kinderen 
in de klas kunnen gebruiken. Materialen zijn er soms om zintuiglijke prikkels toe te voegen, maar ook wel om 
de hoeveelheid of intensiteit van prikkels te verminderen. 

Regels

Gebruik van hulpmiddelen is altijd aan regels gebonden. Afhankelijk van het kind en van de groep kunnen 
deze regels ingesteld worden:
• Het hulpmiddel blijft bij jou op een vaste plek.
• Je zorgt goed voor het hulpmiddel: je mag het niet kapot maken.
• Het hulpmiddel is voor jou bedoeld om mee te ... (vul in: friemelen, wiebelen, bewegen, enzovoort) ...

en niet om mee te ... (vul in: gooien, rollen, slaan, enzovoort).
• Als het hulpmiddel je helpt om beter te gaan werken, kan het bij je blijven.
• Je hoeft het hulpmiddel alleen te gebruiken als je er zin in hebt, het is niet verplicht!

Beleid van de school

Als een hulpmiddel werkt, zou het jammer zijn als het kind het hulpmiddel niet meer mag gebruiken in een 
volgende groep. Spreek daarom met je collega’s in het team af wat jullie acceptabel vinden en wat niet. Bij de 
opmerkingen kan je dergelijke bedenkingen, te stellen regels en grenzen kwijt. Soms is het nodig om eerst 
voorlichting te (laten) geven over zelfregulatie, voor een dergelijke keuze goed onderbouwd gemaakt kan 
worden. 

Hulpmiddel Opmerkingen

Tactiel

Kleine bal met uitsteeksels

Stressballetje

Speeltje aan je potlood

Gum (aan het potlood)

Proprioceptief

Penverdikker

Theraband: stroken rubber van verschillende diktes om aan 
te trekken

(Postbode)elastiek 

Kneedgum of niet afgevende (kunststof ) klei (zoals Thera-
putty, waar diverse consistenties van bestaan)

Stressballetje 

Kneedspeeltje

Verzwaringsbanden of gewichten om enkels of polsen

Verzwaringsvest/ -hesje: wordt gedragen als vest, geeft con-
tinue druk op schouders en romp

Knielstoel: geeft druk op knieën en heupen tijdens zitten
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Stevige grote gum

Vestibulair

Zitkussen, met lucht gevuld plat rubberen kussen, al dan 
niet wigvormig

Zitbal

Kussen

Schommelstoel, knielstoel

Auditief

Muziek in de klas Heeft de hele groep hier iets aan?

Koptelefoon/walkman/mp3-speler met (eigen) muziek

Oordopjes en andere gehoorbeschermers

Visueel

Zonnebril

Pet met klep

Kleine kijkspelletjes als gekleurde lensjes Nadeel: gaat aandacht naar toe

Vereenvoudigingen in lesmateriaal: kijkvensters, hoeveel-
heid plaatjes verminderen

Smaak

Diverse smaken (zo mogelijk suikervrij) snoep: zuur, zout, 
zoet, scherp, fris, pepermunt, enzovoort.

Denk aan je tanden!

Diverse structuren en samenstellingen aan voedsel en 
snoep: ruw, glad, homogeen, zacht, groot, klein, hoekig, en-
zovoort.

Geur

Geurlichtje met etherische olie NB: geur blijft soms (te) lang hangen!

Wierook

Luchtverfrisser

Parfum (leraar of kind)

Mond

Kauwveter (Theratube: buisjes van rubber in verschillende 
diktes)

Bijtring, ijsbijtring of andere bijtspeeltjes

Kauwgum

Adressen waar materialen te koop zijn:
www.sisigma.nl
www.senso_care.nl
bouwmarkten (bijvoorbeeld gehoorbescherming)
www.gripopdetijd.nl
snoepwinkels (natuurvoedingswinkels of hoeken met snoep voor diabetici in supermarkten hebben vaak ge-
zondere alternatieven)
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Bijlage 5: Lijst met activiteiten bij de zelfregulatie

Hier is gekozen voor individuele activiteiten die in de groep gedaan kunnen worden. Deze activiteiten zijn 
nadrukkelijk niet bedoeld als oefenmateriaal, om een bepaalde vaardigheid te ontwikkelen. Ze moeten juist 
zonder al te veel bewuste aandacht uitgevoerd worden, terwijl een kind tegelijkertijd aan het werk kan zijn. 
Kinderen doen vaak zelf al vergelijkbare activiteiten. Het werken met deze activiteiten kan als gunstig bijeff ect 
hebben, dat een leraar zich bewust wordt van alle zintuiglijke invloeden die hun eff ect hebben op de werk-
houding van een kind. Deze lijst is goed aan te vullen met eigen ideeën. Door naar kinderen te kijken kan je 
al veel ideeën hiervoor opdoen. 

Activiteiten per zintuiglijke modaliteit

Tactiel

Wrijven van je handen tegen elkaar, handen vouwen, knijpen, masseren, 
warm maken. 

Voelen met je handen aan stof (van je eigen kleding of van een los stuk 
stof, zoals een zakdoek). 

Masseren van de huid van het hoofd, het gezicht, de armen, de benen.

Proprioceptief

Met de handen of de armen duwen tegen de tafel.

Jezelf opduwen met de handen op de zitting.

Bewegen met de benen (optillen, trappelen, buigen, strekken, bungelen, 
ritmisch en aritmisch, met één been, twee benen tegelijk of afwisselend).

Aanspannen van de bovenbeen- en bilspieren.

Bol en hol trekken van de rug.

Vestibulair

Wisselende zithoudingen aannemen.

Scheef aan tafel zitten.

Oefeningen om de nekspieren te rekken: hoofd naar alle richtingen be-
wegen en even de uiterste houdingen 3 tellen vasthouden.

Wiebelen, wiegen: ritmisch op je stoel bewegen

Auditief

Luisteren naar geluiden op de gang of buiten.

De plaats in de klas bepaalt de hoeveelheid en richting van het geluid 
dat een kind hoort.

Luisteren naar geluiden in de klas: afl uisteren of meeluisteren, of alleen 
op de achtergrond als ‘ruis’ toelaten.

Visueel

Kijken naar een omgeving met kleuren en voorstellingen (posters of 
schilderingen aan de muur).
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Kijken naar een bewegende omgeving buiten.

Kijken naar andere (bewegende) kinderen in de nabije omgeving (naast/
voor/tegenover je).

Kijken naar bewegende voorwerpen (mobiles, verkeer, ventilator) .

Wisselende afstanden tot het werk aannemen: van dichtbij, van veraf, 
van opzij.

De plaats in de klas bepaalt het uitzicht van een kind in de klas en naar 
buiten.

Lichtinval (van natuurlijk en kunstmatig licht).

Maken van een kleurplaat, doolhofj e, puzzel.

Smaak

Zure en bittere snoepjes geven een sterkere prikkel dan zoete snoepjes. 
Zout zit daar ergens tussen in. 

Hete snoepjes geven niet zozeer een smaakprikkel maar een (lichte) pijn-
prikkel, die ook eff ectief kan zijn!

Kauwgum is een goede, intensieve en langdurig proprioceptieve prikkel. 
De mate waarin het ook een smaakprikkel is, hangt sterk af van de soort 
kauwgum. 

Geur

Ruiken aan parfum, luchtverfrisser of ander geurtje op je pols, mouw of 
op een los doekje.

Geur van wierook of een geurlichtje met etherische olie geeft een in-
tense prikkel maar kan (te) lang blijven hangen. 

Ruiken aan je eigen geur, van je lichaam of je kleding (wasmiddel). 

Mond

(Water) drinken uit een bidon of door een rietje.

Eten van zachte (ontbijtkoek) of harde (knäckebröd) substantie.

Het gevoel in de mond (zacht, krokant, hard, taai) en het kauwwerk dat 
verzet moet worden is de tactiele en proprioceptieve kant van eten.
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De invloed die een prikkel uitoefent op de alertheid is afhankelijk van 4 factoren:

Intensiteit
Binnen elke zintuiglijke modaliteit is een verdeling te maken naar intensiteit, naar de heftigheid waarmee een 
prikkel bij een kind binnenkomt. Dit kan variëren van weinig intensief, met slechts beperkte invloed op de 
alertheid tot zeer intensief, met een sterke, snelle of langdurige invloed op de alertheid. 

Duur
Hoe lang duurt een prikkel of activiteit. Zowel de duur van de activiteit zelf als de totale duur op een dag 
speelt mee, omdat prikkels zich bij elkaar ‘optellen’ in de loop van de dag. 

Frequentie
Hoe vaak wordt een prikkel opgedaan of met welke frequentie wordt bewogen.

Ritme
Langzame ritmische bewegingen zijn over het algemeen remmend. Snellere, aritmische bewegingen werken 
meer stimulerend. 

Voorbeeld: schommelen is een duidelijke vestibulaire prikkel. De invloed van deze activiteit is echter afhan-
kelijk van:

• de duur van het schommelen.
• de soort schommel: een gewone plankschommel gaat alleen heen en weer (en tegelijk op en neer daar-

mee) maar een draaiplateau dat aan een touw is opgehangen kan meer kanten op (grotere intensiteit). Elke 
schommel heeft ook een bewegingsuitslag, van klein tot groot, die de intensiteit bepaalt. 

• hoe vaak er op een dag geschommeld wordt (frequentie op een dag).
• de snelheid en waarmee geschommeld wordt (frequentie binnen een activiteit).
• het ritme waarin geschommeld wordt: ritmisch, met een vaste of maar langzaam veranderende cadans, of 

juist onregelmatig, zonder een duidelijk ritme.

Andere bronnen van activiteiten

Het nut van vooral beweging (en dus het opdoen van bewegingsprikkels) is doorgedrongen bij veel mensen 
in het onderwijs. De in dit boek genoemde activiteiten zijn slechts enkele ideeën die gebruikt kunnen worden 
om de werkhouding van kinderen te verbeteren. Hierbij heb ik me vooral gericht op individuele kinderen in 
de groep. 

Er zijn de laatste tijd veel nieuwe boeken en methodes verschenen waarin vooral spel, beweging, samenwer-
king en leren centraal staan. De meeste boeken zijn er op gericht activiteiten te bieden voor de hele groep. Dit 
heeft als voordeel dat door een enkele investering van de leraar inderdaad de hele groep beweegt. Het nadeel 
is gebrek aan diff erentiatie, die juist tot stand komt als ook naar het individuele kind gekeken kan worden. 

Apacki, Carol (1999)
Energize! Groepsactiviteiten voor groot en klein. 
Amstelveen: Stichting Lions Quest Nederland

Vooral het hoofdstuk ‘Rekken en Strekken’ is erop gericht de groep op een positieve en creatieve manier aan 
het bewegen en spelen te krijgen. De activiteiten bevatten meer of minder cognitieve elementen en zijn inge-
deeld naar de aard, het leeftijdsniveau en naar ‘de hoeveelheid energie die ze geven’. 

Sijthoff , E. (1996)
De klas beweegt®. Houding beweging en ontspanning in het klaslokaal.
Amsterdam: Fysio Educatief

Deze methode voor de hele basisschool biedt een uitgebreid, naar leeftijden en groepen gerangschikt pro-
gramma van bewegingsactiviteiten. 
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Kagan, S. (2007)
Silly Sports & Goofy Games. 
Vlissingen: Bazalt

 Veel spelideeën, met nadruk op coöperatieve vormen van spelen. 

Dogger-Stigter, A. (2007)
Persoonlijke oppeppers: even bewegen tussendoor. 
Vlissingen: Bazalt

Korte persoonlijke bewegingsactiviteiten van één of enkele minuten, die in de klas gedaan kunnen worden. 
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Bijlage 6: Training van de aandacht

Hieronder staan een aantal programma’s die nu op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn. In veel gevallen 
is er weinig tot geen onderzoek gedaan naar het eff ect van deze programma’s. In een aantal gevallen is het 
gewenst dat gespecialiseerde professionals (psychologen, pedagogen, paramedici) de training uitvoeren, in 
andere gevallen kunnen leraren (of remedial teachers) of ouders de training geven. 

Groot de, P.D. (1994)
Concentreren kun je leren. Structureel oefenpakket voor de basisschool.
Groep 1&2: 4-6 jaar. Groep 3&4: 6-8 jaar. Groep 5&6: 8-10 jaar. Groep 7&8: 10-12 jaar.
Voorschoten: Ajodakt 

Hendriks, C.M.C.M. & Broek-Sandmann van den, T.M. (1996)
ATAG-k. Amsterdamse Training van Aandacht en Geheugen voor kinderen van 8 t/m 18 jaar.
Amsterdam: Harcourt Test Publishers

In deze training worden verschillende onderdelen van de aandacht en het geheugen getraind. Hoewel de trai-
ning is ontworpen voor kinderen met kanker die kampen met een verminderde aandachts- en/of geheugen-
functie, lijkt toepassing bij andere groepen kinderen en jeugdigen met deze problemen, volgens de auteurs, 
heel goed mogelijk. Kinderen leren met behulp van de training zo optimaal mogelijk gebruik te maken van 
bestaande aandachts- en geheugencapaciteiten, door een combinatie van enerzijds oefening en anderzijds 
het aanleren van specifi eke aandachts- en geheugentechnieken, ondersteund door gedragstherapeutische 
technieken die van belang zijn gebleken bij leerprocessen.

Stücke, U. (1999, Nederlandse vertaling 2003)
Concentreer en leer. Beter leren en concentreren voor kinderen van 6 tot 9 jaar. Beter leren en concentreren voor 
kinderen van 9 tot 11 jaar. Beter leren en concentreren voor kinderen van 11 tot 14 jaar. 

Training te geven door ouders, leraren en kinderen zelf (11-14 jaar). Per leeftijdsgroep gerangschikte geheu-
gen- en aandachtsspelletjes met veel werkbladen. Weinig theoretische achtergrond, geen eff ectmeting van 
bekend. Aangeraden wordt om een half jaar lang elke dag 5-10 minuten te oefenen. Bij de twee jongste leef-
tijdsgroepen wordt één bepaalde ‘geheugentechniek’ aangeleerd (door middel van visualiseren leren van 
woordparen en teksten). Voor de oudste groep wordt er meer ingegaan op strategiegebruik. 

Timmerman, K. (2002)
Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen.

Beschrijving van een concrete, praktijkgerichte methode om kinderen met concentratieproblemen en ADHD 
te helpen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Timmerman, K. (2003)
Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen. Oefenboekvoor kinderen met aandachts- en werkhou-
dingsproblemen. 

Dit boek bevat een verzameling van oefeningen die leraren, ouders en begeleiders kunnen gebruiken om kin-
deren te leren meer aandacht te hebben voor precisie. De kinderen kunnen die oefenbladen niet zelfstandig 
invullen. Zij hebben een sturende begeleiding nodig om te komen tot een meer nauwkeurige aanpak van 
opdrachten.
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Bijlage 7: Startvel

Startvel
Ik ga nu werken

Nu vraag ik mezelf het volgende af:

 - Moet ik nog naar de wc?

 - Heb ik alles gepakt wat ik nodig heb (boek, schrift, pen)?

 - Is mijn tafel verder leeg?

 - Doet mijn pen het goed?

 - Heb ik nog last van mijn sieraden of kleren?

 - Zijn er nog andere dingen die ik moet doen om te zorgen
dat ik goed kan werken (licht, verwarming, radio aan of uit, 
drinken pakken, ...)?

 - Twee keer rustig in- en uitademen.

Nu kan ik beginnen!
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