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Vraag  
 
Zijn er effectieve interventies of andere handreikingen voor docenten om de aandacht van kinderen in de 
leeftijdscategorie 9 tot en met 12 jaar na een intermezzo tijdens een plenaire instructie terug te brengen 
naar de docent? 

De vragensteller merkt dat de klas vaak rumoerig blijft na een onderbreking van de plenaire instructie, 
zoals een filmpje of een gezamenlijke opdracht, en wil graag weten wat bewezen interventies zijn.  

 
Kort antwoord 

Een aanpak om de aandacht van kinderen vast te houden, is breed en gelaagd. Het betreft de centrale 
rol van de leerkracht in de klas, maar ook het onderwijsprogramma van de school en de regels, 
afspraken en centrale waarden ofwel het pedagogisch klimaat. De gebruikte algemene term hiervoor is 
effectief klassenmanagement of het scheppen van een omgeving die cognitief en sociaal-emotioneel 
leren ondersteunt. Het gedrag van de kinderen is daarbij ook relevant. Het gaat in deze vraag met name 
om interventies en handreikingen gericht op alle kinderen in de klas. Er zijn ook specifieke interventies 
voor kinderen die lichte of intensieve ondersteuning nodig hebben. Aandacht werkt in iedere klas 
verschillend. Ook de inrichting van de omgeving en de interactie tussen leerkracht en leerlingen is 
daarbij relevant. Er is vooral onderzoek gedaan naar ‘selective sustained attention’ van kinderen (met 
name in de kleuterleeftijd) en er zijn recente literatuurstudies over effectieve interventies in de klas.   

 
Antwoord 

 
Aandacht en afleiding 

Voor het verkrijgen van selectieve, gefocuste aandacht van kinderen is de wijze waarop kinderen leren 
relevant. Vanuit cognitie theorieën wordt benadrukt dat leerlingen een beperkte hoeveelheid cognitieve 
capaciteit tot hun beschikking hebben die gericht kan zijn op stimuli uit de omgeving (Kane & Engle, 
2002). Met andere woorden, het menselijk brein maakt een selectie uit alle aspecten in de omgeving die 
aandacht kunnen vragen om op een bepaalde aantal aspecten te focussen. Kortom, er is een zekere 
prikkeling nodig om leren te bevorderen, maar een overprikkeling of onderprikkeling vermindert het 
leren. De uitdaging voor de leraar is te zorgen dat de cognitieve capaciteit van alle leerlingen in de klas 
gefocust is op die activiteiten die de leraar voor ogen heeft en niet op andere afleidingen (vgl. Erickson 
e.a., 2014).  

Vanuit de sociaal-cognitieve leertheorie is bekend dat kinderen ook van elkaar en van de leerkracht 
kunnen leren, bijvoorbeeld door gedrag te imiteren. Kinderen kunnen elkaar ook afleiden. 
Ordeverstorend gedrag van de een kan bijdragen aan ordeverstorend gedrag van de ander. Kinderen 
kunnen elkaar ook stimuleren, door sociale vaardigheden en het ontwikkelen van emotionele en sociale 
competenties (Kopershoek, e.a., 2014). 



 
 

 

 

Aandacht en afleiding zijn afhankelijk van de fysieke omgeving, maar ook van de samenstelling van de 
klas en de regels in de klas. Kinderen kunnen worden afgeleid door een drukke omgeving met veel 
plaatjes. De omgeving, de leermiddelen, de sfeer in de klas maar ook wat er aan de muur hangt zijn van 
invloed op de mate van afleiding voor de leerling (Erickson e.a., 2014).  Aandacht wordt ook beïnvloed 
door lichamelijke functies. Beweging van het lichaam en fysieke inspanning kunnen leiden tot een 
versnelde bloedsomloop, meer zuurstof in de hersenen en betere leerprestaties. Korte fysieke activiteiten 
helpen kinderen bijvoorbeeld om langer aandacht te laten bewaren (Janssen e.a., 2014).  

Aandacht en afleiding zijn ook afhankelijk van de regels in de klas. Deze zijn op hun beurt weer 
afhankelijk van de relatie tussen de leerkracht en de leerlingen (Godwin e.a., 2013; De Baart & 
Moerkens, 2013). Positief gedrag van leerlingen kan bijvoorbeeld worden bevorderd door goed gedrag te 
belonen of door leerlingen sociale vaardigheden aan te leren waardoor sociaal-emotionele ontwikkeling 
en zelfregulering wordt bevorderd. Een effectief programma is daarvoor bijvoorbeeld ‘programma 
alternatieve denkstrategieën’ (Kopershoek e.a, 2014). 

 

Aandacht terugbrengen 

De mate van aandacht is gekoppeld aan de prikkeling van de zintuigen van leerlingen, niet alleen in de 
vorm van afleiding (muziek van buiten leidt de klas bijvoorbeeld af) maar ook in het creëren van 
aandacht (de stem van de leerkracht of een instructiefilmpje trekt de aandacht). Van belang is dat de 
zintuigen van leerlingen na een intermezzo signalen ontvangen die de aandacht terugbrengen naar de 
leerkracht. Deze signalen kunnen van zeer verschillende aard zijn. Zo kunnen signalen van te voren zijn 
afgesproken, maar ook op het moment dat de aandacht gefocust dient te zijn afgegeven worden.  

De omgeving kan ingezet worden om signalen af te geven over de mate van aandacht die op een 
leerkracht gefocust dient te zijn. Dat kan door de leraar en leerlingen bijvoorbeeld fysiek van locatie te 
laten wisselen tijdens een intermezzo en plenaire les. De klassikale indeling van de ruimte kan bijdragen 
aan aandacht voor de leerkracht en het doen van groepsgewijze opdrachten kan ingezet worden door 
fysiek van locatie te wisselen. De locatie in de klas wordt daarmee gekoppeld aan aandachts-type: 
klassikale aandacht of groepsaandacht.  

De docent speelt een belangrijke rol bij het van te voren scheppen van duidelijkheid over regels en 
procedures in de klas (Tartwijk e.a., 2008). Zo kunnen er afspraken worden gemaakt met de leerlingen 
over hoe en wanneer ‘stil’ te zijn. Door voorafgaand aan het intermezzo duidelijk aan te geven hoe lang 
het intermezzo duurt en wat daarna de verwachting van de docent is, weten leerlingen dat de aandacht 
na het intermezzo weer op de leraar gefocust dient te zijn. Veel scholen en leerkrachten maken gebruik 
van het ‘stilteteken’ waardoor leerlingen weten – liefst binnen zoveel seconden – dat ze stil moeten zijn. 
Ook kunnen niveaus van ‘stilte’ worden afgesproken. In een onderzoek in het voortgezet onderwijs gaf 
een ervaren leraar bijvoorbeeld aan de leerlingen regels te geven over de mate van aandacht voor de 
docent. Indien de docent level 0 riep betekende dat stilzitten en naar de docent kijken. Level 1 betekent 
dat gefluisterd mag worden enzovoort (Frederick e.a., 2004). Ook is het mogelijk met de leerlingen 
samen de regels te bedenken. Via het programma Taakspel bedenkt de leerkracht samen met de 
leerlingen een drietal positieve gedragsregels waarvoor de leerkracht complimenten zal geven. De 
leerlingen helpen elkaar om zich aan de afgesproken regels te houden. Wanneer een afgesproken regels 
wordt overtreden worden ‘fiches’ of ‘kaarten’ ingeleverd (de Baat & Moerkens, 2013; Kopershoek e.a., 
2014).  

 

Signalen door de leraar 



 
 

 

Om de aandacht van leerlingen op de leerkracht te laten richten en vast te houden, kunnen ook na 
afloop van het intermezzo signalen worden afgegeven. Vanuit de literatuur zijn er praktische voorbeelden 
af te leiden, zoals een geluid maken, te klappen in de handen of met de vingers te knippen, een 
openingswoord gebruiken of met nadrukkelijke intonatie spreken(Tartwijk e.a., 2008; leraar24.nl). Ook 
de lichaamstaal van de leraar kan signalen afgeven. Door het tonen van een open houding en het maken 
van oogcontact kan de leerkracht verbinding maken met kinderen uit de klas. Wanneer lichaamstaal, 
gesproken taal en doel met elkaar overeenkomen en consequent worden toegepast, is de boodschap 
naar leerlingen helder. Naast effectieve signalen kunnen ook alertheidsignalen worden afgegeven. Dit 
zijn signalen die gericht zijn op een individuele leerling of een deel van de groep. Bijvoorbeeld iemands 
naam noemen of diegene langer aankijken, zodat hij/zij voelt dat er een verbinding wordt gelegd. Soms 
kan het nodig zijn reactief te reageren en een leerling met ongewenst gedrag apart te zetten. In de 
praktijk blijkt een combinatie van belonen en straffen effectiever te zijn. 

Enkele andere concrete tips: 

• Leerlingen laten houden aan de regels voor aandacht: corrigeren indien men afwijkt. Een klein 
signaal kan net zo effectief zijn om de sfeer te behouden.  

• Gebruik van een timer kan bijdragen aan het verwachtingsmanagement; 
• Richt de les zo in, dat het doel is om aandacht te bewaken (bv. stuk voorlezen en vragen 

stellen);  
• Geef positieve feedback aan leerlingen die het goed doen; 
• Maak onderscheid tussen informeel- (band creëren voor de start van een les, persoonlijke 

interesse tonen) en formeel leren (les starten). 
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Meer weten? 
Praktische tips staan in het artikel van Tartwijk e.a. en in het dossier ‘Orde in de klas’, via Leraar24: 
https://www.leraar24.nl/dossier/867/orde-in-de-klas#tab=0  

Onderwijssector 
Primair onderwijs 

Trefwoorden 
Aandacht, instructie, docentgerichtheid, primair onderwijs 
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