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Voorwoord
Voor u ligt het verslag van het afstudeerproject met als titel:
“Concentratieproblemen in het kleuteronderwijs”, waarnaar er specifiek onderzoek
is gedaan naar praktische oplossingen hoe het beste om te gaan met de
concentratieproblemen in het kleuteronderwijs.
Deze scriptie is geschreven in het kader van de afronding van de lerarenopleiding
aan de Instituto Pedagogico Arubano door de studente Yuraima Tromp. Zij had de
voorkeur voor een afstudeerproject met het onderwerp “Concentratieproblemen”. Het
is tot stand gekomen na een theoretisch- en een praktijkonderzoek waarbij
onderzocht is naar praktische oplossingen hoe het beste om te gaan met
concentratieproblemen in het kleuteronderwijs.
Tijdens het onderzoek en uitvoering was ik onder de begeleiding van juffrouw
Gyseth Nüesch, naar wie ik graag een dank wil uitspreken voor haar geduld, tijd en
ook emotionele motivatie.
Ook wil ik graag een dank uitspreken naar de leerkrachten van Prikichi
Kleuterschool die mij de gelegenheid hebben geven om de kinderen van hun klas te
observeren en die ook meegewerkt hebben aan het onderzoek door het invullen van
de enquête. Een dank gaat ook naar de Bureau Multidisciplinair Centrum en Kinderen Jeugdpsychiatrie voor de gekregen informatie rondom het onderwerp;
Mevrouw Indra Guevara, mevrouw Nely Dijkhoff en mevrouw Casandra Ortega.
Verder wil ik meneer Gregory Richardson bedanken voor de ASP-workshops
waaronder veel tips werd gegeven hoe je o.a het onderzoeksverslag in elkaar
moet zetten.
Als laats wil ik dank geven aan mij familie en vrienden voor hun geduld en steun.
Zonder hun medewerking en steun zou mijn studieperiode op het IPA niet
mogelijk zijn geweest.

Ik wens u veel leesplezier bij het lezen van deze scriptie.
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Samenvatting
In dit onderzoek wordt ingegaan op factoren die een rol spelen in de omgang met
concentratieproblemen binnen het regulier onderwijs op Aruba. Een onderzoek
werd gedaan in het kleuteronderwijs, naar concentratieproblemen en hoe men dit
probleem het beste kan aanpakken.

Vanuit een vooronderzoek is gebleken dat op Prikichi Kleuterschool, school waar ik
stage heb gelopen, relatief veel kinderen laag scoren op het gebied van
concentratie. Gezien dit een probleem kan zijn voor de leerprestatie van de
kinderen met concentratieproblemen, heb ik de volgende hoofdvraag geformuleerd:
“Hoe kunnen de docenten van Prikichi Kleuterschool ondersteunt worden om
optimaal om te kunnen gaan met concentratieproblemen bij hun leerlingen?”. Naast
de hoofdvraag, zijn er ook 6 deelvragen geformuleerd als leidraad te hebben om
antwoord op de hoofdvraag te krijgen.

Om antwoord op de onderzoeksvragen te krijgen, is ervoor gekozen om de
onderzoeksactiviteit te bewerkstelligen d.m.v. interviews, een enquête, observaties
en literatuurstudie.

Het onderzoek vond plaats op Prikichi Kleuterschool en de Kleuterschool Siña Mi
om te onderzoeken welke methodes ze gebruiken om kinderen met
concentratieproblemen aan te pakken. Uit het onderzoek bleek dat er verschillende
methodes gebruikt worden. Op Prikichi Kleuterschool gebruiken de leerkrachten
o.a spelvorm als didactische werkvorm of laat het zijn “safe place” zoeken. De
leerkrachten van de Kleuterschool Siña Mi gaven andere methodes aan. Zij maken
gebruik van een scherm, beloningssystemen en pictogrammen. Verder is er ook
een literatuuronderzoek gedaan naar alternatieve methodes zoals het gebruik van
essentiële oliën, mindfulness en The Daily Mile.

De resultaten van het onderzoek zullen gebruikt worden als basis om een
handleiding “Aanpak voor kinderen met concentratieproblemen op de kleuterschool”
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te ontwikkelen. Dit handleiding is het ontwikkelmateriaal bij deze scriptie. Aan de
hand van dit ontwikkelmateriaal worden de leerkrachten ondersteund in het
omgaan met kinderen met concentratieproblemen in de klas. Daarnaast voorziet
het ontwikkelmateriaal in het aanreiken van aanbevelingen als extra handelings
ideeën voor de leerkracht.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de motivatie beschreven voor het gekozen onderwerp
“Concentratieproblemen in het kleuteronderwijs”. Verder worden de
probleemstellingen en de gehanteerde werkwijze tijdens dit onderzoek beschreven.

1.1

Aanleiding en verantwoording keuze van het onderzoek

In de afstudeerfase van het IPA moet er aan een afstudeerproject gewerkt worden.
Naar aanleiding van een vooronderzoek is gekozen om in het kader hiervan een
onderzoek te verrichten naar “Concentratieproblemen in het kleuteronderwijs”.

Eigen ervaring
Tijdens mijn stageperiode is het opgevallen dat sommige kleuters in mijn stageklas
problemen hebben om te concentreren. Zowel wanneer er lessen gegeven worden
als bij het maken van zelfstandige opdrachten. Voorbeelden hiervan zijn:
•

tijdens de lessen niet in staat zijn om de concentratie voldoende lang vol te
houden; ze raken afgeleid en gaan bijvoorbeeld met de veters van hun
schoenen spelen,

•

tijdens de lessen niet in staat zijn om hun aandacht te richten. Soms lijkt het
hierdoor dat ze weinig of helemaal geen zin hebben om hun opdrachten te
maken. Ze krijgen niet alle informatie binnen met gevolg dat ze achter blijven met
de les.

Mijn observaties zijn besproken met de leerkrachten en het viel me op dat zij ook
problemen hiermee ervaren.

Leerkrachten/ veld
Met de leerkrachten had ik ook een inofficiële interview gedaan om te kijken wat hun
zorgen zijn. Op Prikichi Kleuterschool zijn er 6 klassen en alle 6 leerkrachten oftewel
100% hiervan geven ook aan dat ze problemen ervaren hoe ze kinderen met
concentratieproblemen het beste kunnen aanpakken. Het lijkt dat de manieren
waarop zij dit probleem aanpakken, zelden/ niet effectief is en willen graag andere
manieren uitproberen. De leerkrachten gaven aan dat ze elk jaar een volle klas
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hebben met 28 kinderen. Ze schatten dat ze per jaar een gemiddelde van 5 a 6
kinderen hebben met concentratieproblemen. Dat is wel 17.9% a 21.4% van een
klas met 28 leerlingen.

De leerling
Een leerling met concentratieproblemen kan problemen opleveren voor zowel de
leerkrachten, de klas en de ouders/familieleden en het kind zelf. Kinderen met een
concentratieprobleem kunnen vaak niet concentreren en rustig zitten tijdens de
lessen en andere activiteiten die door de leerkrachten aangeboden worden. Dit kan
frustrerend zijn voor zowel de leerkracht als de kinderen die in de klas zijn.

Onderwijs Assistentschap (OAS)
In mijn stageklas gedurende de OAS periode, bleek dat ik kinderen had waarbij
ik een vermoeden had dat ze concentratieproblemen kunnen hebben. Als er
lessen gegeven worden, zowel bij klassikale lessen als bij het maken van
zelfstandige opdrachten, doen de kinderen bijvoorbeeld het volgende:
•

tijdens de lessen zijn ze snel afgeleid door wat er buiten aan het gebeuren is,
bijvoorbeeld als er een kind of juffrouw langs loopt.

•

Tijdens de lessen gaan ze met hun buren praten, waardoor ze niet alle informatie
binnen krijgen met als gevolg dat ze bij de zelfstandige opdrachten hun
opdrachten niet kunnen maken.

Hierdoor had ik ook besloten om iets hiermee te doen voor mijn Micro-activiteit. Ik
heb gekozen om ontspanningsoefeningen met de kinderen te doen als hulpmiddel
om beter te concentreren. Dit heb ik een paar keer met de klas gedaan. De kinderen
vonden het leuk en het leek ook te helpen.

Vooronderzoek naar cijfer
Er is vooronderzoek gedaan op Prikichi Kleuterschool. Uit dit vooronderzoek is
gebleken dat de leerlingen van Prikichi Kleuterschool laag scoren op het gebied
van concentratie. Het vooronderzoek is gedaan aan de hand rapporten van de
grote kleuters op Prikichi Kleuterschool en ook door een inofficiële interview met
de leerkrachten. In de schooljaar 2016-2017, had de school in totaal 161 kinderen,
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waarvan 79 grote kleuters en 82 kleine kleuters. Op het moment van de onderzoek,
waren alleen rapportcijfers van de grote kleuters aanwezig. Er werd gekeken op welk
gebied de grote kleuters het laagst scoorden. Op het gebied van concentratie
scoorden 25 van 79 grote kleuters een “C”. Relatief gezien is dit 19.75%, afgerond is
het 20% ofwel 1/5 deel van alle grote kleuters, dat is een gemiddelde van 3 grote
kleuters per klas. Dit zijn allemaal kinderen die met dit aandachtspunt overgaan naar
de 1ste klas.
Om aan meer informatie te komen met wat betreft kinderen met
concentratieproblemen binnen het Arubaans kleuteronderwijs, heb ik enquêtes
gemaakt voor zowel de leerkrachten op mijn stageschool en voor leerkrachten bij de
Kleuterschool Siña Mi. Ook had interviews gedaan met deskundigen bij de
Kleuterschool Siña Mi.

Als laatst wil ik door middel van deze scriptie meer duidelijkheid en inzicht krijgen
in concentratieproblemen en ook onderzoeken hoe ik de best mogelijke positieve
bijdrage kan leveren om het probleem aan te pakken. Het geeft mij als toekomstige
leerkracht ook meer houvast hoe ik met dit soort probleem moet omgaan.

1.2

Probleemstelling

Leerkrachten in het veld geven aan problemen te ervaren in het omgaan met
kinderen met concentratieproblemen. Het lijkt erop dat de manieren waarop zij dit
probleem aanpakken, zelden of niet effectief zijn en dat ze vanwege tijdsdruk, weinig
of geen tijd hebben om zelf extra informatie en materialen te ontwikkelen om de
concentratieproblemen bij deze kinderen aan te pakken. Naar aanleiding van de
verkregen informatie van de leerkrachten, was er besloten om ook een
vooronderzoek te doen. Het vooronderzoek werd gedaan d.m.v. van rapport cijfers.
Hieruit bleek dat zo’n 20% oftewel 1/5 deel van de leerlingen in de klas laag
scoorden voor concentratie op hun rapport.
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1.3

Doelstelling van het onderzoek

Naar aanleiding van de probleemstelling heb ik middels dit onderzoek de
volgende doelen:

-

Meer inzicht krijgen in concentratieproblemen bij de kleuters op
Prikichi Kleuterschool.

-

Meer inzicht krijgen hoe men concentratieproblemen op pedagogischdidactisch manieren kan aanpakken.

-

Praktische oplossingen zoeken voor hoe om te gaan met kleuters met
concentratieproblemen op de kleuterschool.

-

Succesvol omgaan met kleuters met concentratieproblemen.

Hierbij wil ik een handleiding “Aanpak voor kinderen met concentratieproblemen op
de kleuterschool” als ontwikkelmateriaal maken om de leerkrachten te ondersteunen
en omgaan met en het begeleiden van kinderen met concentratieproblemen.

1.4

Onderzoeksvragen

Om de doelen te bereiken, zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
Hoofdvraag:
Hoe kunnen de docenten van Prikichi Kleuterschool ondersteunt worden om
optimaal om te kunnen gaan met concentratieproblemen bij hun leerlingen?

Deelvragen:
1. Welke kenmerken moeten er aanwezig zijn om te kunnen spreken
van concentratieproblemen?
2. Op welke manier worden kleuters met concentratieproblemen herkent?
3. Wat zijn de meest voorkomende concentratieproblemen op
Prikichi Kleuterschool?
4. Hoe gaan de docenten hiermee om?
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5. Welke competenties denken de docenten nodig te hebben om optimaal om te
kunnen gaan met de waargenomen concentratieproblemen van hun
leerlingen?
6. Welke ‘best practices’ zijn er op gebied van het optimaal omgaan met
kleuters waarbij een vermoeden is op concentratieproblemen (lokaal en
internationaal)?

1.5

Indeling van het verslag

Het verslag is ingedeeld in 8 hoofdstukken:
In hoofdstuk 1 worden de aanleiding, verantwoording, doelstelling, probleemstelling
en de vraagstelling van het onderzoek beschreven. Verder worden in hoofdstuk 2
alle relevante literatuur bevindingen uitgewerkt. In hoofdstuk 3 wordt de
onderzoekopzet geformuleerd. Daarnaast worden in hoofdstuk 3 ook de deelvragen
met variabelen en de toelichting hiervan, de dataverzamelingmethodes, betrokken
personen, tijdsplanning, de doelgroep van dit onderzoek aangegeven. In hoofdstuk 4
worden de onderzoeksresultaten beschreven aan de hand van de deelvragen. Alle
bevindingen van de meetinstrumenten worden verwerkt en gerapporteerd. Als
afsluiting wordt in hoofdstuk 5 de hoofdvraag beantwoord doormiddel van een
conclusie die getrokken werd vanuit de deelvragen. Verder bevat dit hoofdstuk een
discussie over dit onderzoek en de aanbevelingen met suggesties.
In het laatste hoofdstuk wordt het ontwikkeld materiaal die voor dit onderzoek is
gemaakt beschreven en wordt er nader ingegaan op de doel en motivatie voor
de keuze van dit ontwikkeld materiaal.
Naast deze 6 hoofdstukken is er ook een aparte hoofdstuk voor de literatuur waar
alle geraadpleegde bronnen aangegeven worden. Als laats is er een bijlagen
hoofdstuk. In dit laatste hoofdstuk worden de dataverzamelingsinstrumenten en
samenvatting van de interviews toegevoegd.
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Hoofdstuk 2

2.1

Theoretische kader

Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een theoretische beschrijving van concentratieproblemen en van
omgangsadviezen binnen het onderwijs. Bij het onderzoek zijn allereerst
verschillende gegevens verzameld en literatuur bestudeerd. Vervolgens zijn enkele
punten en vragen gebruikt als leidraad om gerichter literatuur onderzoek te
verrichten.

2.2

Concentratieproblemen

Volgens Vos (2013) heb je concentratieproblemen als je moeite heb om je aandacht te
focussen op een onderwerp of activiteit. Je raakt snel afgeleid en kun je moeilijk voor
langere tijd op één ding richten. Concentratieproblemen kunnen zeer verschillende
oorzaken hebben. Zo kan het lastig zijn om je te concentreren als

je moe bent of wanneer je onder druk staat. Daar heeft iedereen wel eens last
van. Deze klachten zijn doorgaans tijdelijk. Maar in sommige gevallen zijn
concentratieproblemen van blijvende aard (Vos, 2013).

In een artikel van De Vos en Van Der Hoeven (2010) geven aan dat wanneer een
kind steeds moeite heeft met de concentratie, hoeft de oorzaak niet altijd bij het kind
gezocht hoeft te worden. Er kunnen ook andere factoren een rol spelen zoals
werkomgeving of inrichting van de ruimte. Het kan zijn dat de werkomgeving of
inrichting te druk is waardoor het kind moeite krijgt om te concentreren. Ook de
leerkracht kan bijdragen aan het ontstaan en handhaven van de
concentratieproblemen. Het is belangrijk om uit te zoeken waardoor het
concentratieprobleem ontstaan is, inzicht te verkrijgen in hoe het kind werkt en aan
de hand hiervan kan je manieren zoeken om dit probleem aan te pakken (De Vos
en Hoeven, 2010).

13

Yuraima Tromp – ASP Mei 2018

De Vos en Van Der Hoeven (2010) geven aan dat het belangrijk is om
concentratieproblemen aan te pakken. Om dat te doen moet men eerst naar kijken
wat de oorzaak hiervan is (De Vos en Hoeven, 2010).
Concentratieproblemen zijn problemen met het intensief vestigen van de aandacht
op iets of iemand. Bij het onderzoeken is ook gebleken dat concentratieproblemen in
twee soorten wordt verdeeld, namelijk concentratiemoeilijkheden/-belemmeringen
en concentratiestoornissen. Er is een verschil tussen concentratiestoornissen en
concentratiebelemmeringen. Bij stoornissen is het concentratievermogen niet goed
ontwikkeld. Bij belemmeringen is het concentratievermogen wel ontwikkeld, maar is
het kind gehinderd in het inzetten van de concentratie. Dat kan verschillende
oorzaken hebben: het kan komen door de leerling zelf, de leerstof, de leerkracht of
de omgeving. Om te kunnen spreken van een stoornis, moet eerst uitgezocht
worden of het er geen andere oorzaak (wij-leren, 2017).

Hier kan geconcludeerd worden dat concentratieproblemen verdeeld kan worden
onder concentratiebelemmeringen en concentratiestoornissen en dat beiden
verschillende oorzaken hebben. Bij concentratiebelemmeringen is de
concentratievermogen goed ontwikkeld en is het probleem meestal tijdelijk. Bij
concentratiestoornis ontbreekt het concentratievermogen en om hiervan te spreken,
moet het eerst gediagnosticeerd worden.

Adema (2016) geeft echter aan dat concentratieproblemen niet bestaan. Volgens
haar zijn concentratieproblemen uitingen van andere onderliggende problemen
zoals o.a.: motivatieproblemen, focusproblemen, bewegingsproblemen,
leerproblemen en aandachtsproblemen (Adema, 2016) .

2.3

Factoren bij concentratieproblemen

Gemert (2017) geeft verschillende factoren aan die een rol kunnen spelen bij
concentratieproblemen. Het is goed om te realiseren dat er allerlei oorzaken kunnen zijn
voor een slechte concentratie en dat niet al deze oorzaken bij het kind zelf zitten. Een
eerste onderscheid wordt gemaakt tussen de externe en de interne factoren. De
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interne factoren zijn factoren bij het kind zelf. De aard van deze factoren kunnen op
verschillende gebieden liggen, te denken valt aan emotionele factoren,
neurologische factoren, medische factoren. Ook een verstoorde waarneming kan
een interne factor zijn die een rol speelt. De externe factoren zijn factoren buiten het
kind om, hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de gezinssituatie of
leeromgeving (Gemert, 2017).

Gemert (2017) geeft de volgende interne factoren aan:
•

Emotionele oorzaken

Het overlijden van een huisdier, een vriend of familielid is uiteraard een ingrijpende
en emotionele gebeurtenis, die verstorend werkt op de concentratie. In sommige
gevallen is de dieperliggende oorzaak structureler. Denk bijvoorbeeld aan:
•

Angsten

Het beleven van bedreigende emoties.
•

Neurologische oorzaken

In geval van een hersenbeschadiging, die via neurologisch onderzoek kan
worden vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan:

•

-

De gevolgen van een ongeval

-

ADHD of ADD

Medische oorzaken

Denk aan oorzaken als:

•

-

Epilepsie

-

Gehoorproblemen

-

Visuele problemen

Verstoorde waarneming

Bij een verstoorde waarneming wordt iets waargenomen dat persé niet waar is. De
wereld wordt door het kind eenzijdig en bedreigend ervaren. Denk bijvoorbeeld aan:
-

Integratieproblemen
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-

Een vorm van Autisme

Naast de interne factoren, geeft Gemert (2017) ook voorbeelden van externe
factoren aan. Deze externe factoren zijn factoren die van buitenaf komen, zaken uit
de directe omgeving van het kind of door de wijze waarop het onderwijs is
georganiseerd. Hier is dus ook de rol van de school en de leerkracht belangrijk. De
aard van factoren buiten het kind kunnen zijn: afstemming onderwijsaanbod,
afstemming didactisch aanbod, pedagogisch klimaat en gezinssituatie.
•

Afstemming onderwijsaanbod

Een goede afstemming van de leerstof is belangrijk voor de motivatie van het kind,
en dus voor zijn vermogen zich te concentreren en te richten op specifieke leertaken.
Bij de mate van afstemming van dit onderwijsaanbod kun je bijvoorbeeld denken
aan:
-

Het kind vindt de leerstof al of niet interessant

-

Het kind krijgt een te eenvoudig of een te moeilijk pakket leerstof aangeboden

-

De leerkracht stemt onvoldoende af op het kind, bijvoorbeeld in het
taalgebruik.

-

De vaardigheden van de leerkracht zijn onvoldoende voor een goede
afstemming.

-

De leerkracht heeft onvoldoende mogelijkheden in zijn klassenmanagement.
Dat kan ofwel om zijn eigen vaardigheden gaan, maar er kunnen ook
organisatorische problemen zijn.

•

Afstemming didactisch aanbod

In het didactisch aanbod moet rekening worden gehouden met het actief en
zelfstandig zijn van kinderen. Belangrijke punten zijn hier:

-

Kinderen moeten gestimuleerd worden actief te leren. Dat betekent nier meer
passief afwachten op de dingen en de leerstof die komen gaat, maar actief
betrokken zijn in het eigen leerproces

-

Kinderen moeten, op hun eigen niveau, zoveel mogelijk zelfstandig
functioneren met inachtneming van de bijbehorende afspraken. Kinderen
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moeten op hun eigen niveau autonoom zijn en worden
hierdoor verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.
-

De eigen vaardigheden van de leerkracht. Hoe is het taalgebruik, is de
leerkracht voldoende vaardig om taken aan te bieden in kleinere leerstappen
en tussendoelen, kan er voldoende worden gevarieerd in het didactisch
aanbod.

•

Pedagogisch klimaat

Niet alleen didactiek en onderwijsaanbod zijn belangrijk voor het
concentratievermogen van kinderen. Het gaat ook om het pedagogisch
klimaat. Denk hierbij aan:
-

Ervaart het kind voldoende veiligheid binnen de groep

-

Het aantal leerlingen en problematieken binnen de groep

-

Het instellen van groepsregels, de wijze waarop dit gebeurt en wordt
gecontroleerd. Gaan de leerkracht(en) en de kinderen op respectvolle
manier met elkaar om? Ervaren ze hinder van elkaar?

-

Het vermogen van de leerkracht om een veilig onderwijsklimaat binnen de
groep te scheppen, waar alle kinderen zich optimaal in kunnen ontwikkelen.

•

Gezinssituatie

Kinderen zijn een aantal uren per dag in de onderwijssituatie op school, maar ook
heel wat uren gewoon in de eigen gezinssituatie. Kinderen worden door deze mix
gevormd en ervaringen in de thuissituatie worden onvermijdelijk ook meegenomen
in de leersituatie op school. Denk aan factoren als:
-

De rust binnen het gezin.

-

De regels die binnen het gezin worden gehanteerd. Denk bijvoorbeeld aan
de maaltijden en de bedtijden. Een vermoeid kind zal zich minder goed
kunnen concentreren of richten op zijn werk met de negatieve consequenties
van dien.

-

De wijze waarop de vrije tijd wordt ingevuld. Denk aan televisie kijken,
computeren, sportvereniging, spelen op straat, etc (Gemert, 2017).
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Zo is te zien dat het probleem niet altijd bij het kind ligt, maar er kunnen
verschillende factoren een rol spelen.

Verder geeft Karels (2014) 4 factoren aan die een invloed kunnen hebben op de
concentratie van de leerling, namelijk: leerling, leerstof, leerkracht en omgeving.
•

Leerling

Als een leerling ziek is of emotionele problemen heeft b.v.stress of misschien
problemen thuis, kan hij zich niet concentreren. Hier moet de leerkracht
onderzoeken wat de oorzaak kan zijn van het probleem.
•

Leerstof

Als een leerstof saai, moeilijk of te makkelijk is, kan de leerling snel afgeleid worden.
Hier moet de leerkracht de leerstof aanpassen aan de belevingswereld van het kind
of aan zijn niveau.
•

Leerkracht

De leerkracht zelf kan ook een invloed zijn op de concentratie van het kind. Het kan
zijn dat een leerkracht haar lessen niet goed had voorbereid, of dat zij saaie lessen
geeft of dat de leerkracht zelf onrustig is. Ook is van invloed als een leerkracht te
hoge eisen stelt of te veel opdrachten geeft.
•

Omgeving

De omgeving speelt ook een rol op de concentratie. Het kan zijn dat de school in een
drukke wijk langs een drukke weg ligt. Ook kan je denken als bijvoorbeeld de
temperatuur in de klas te warm of te koud zijn, er is wel of niet voldoende verlichting
of het kind zit in of naast een drukke groep (Karels, 2014).

2.4

Herkennen/diagnose van kinderen met concentratieproblemen

Om aan te geven dat een kind concentratieproblemen heeft, zijn er
verschillende kenmerken die waargenomen kunnen worden;
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Op de website kindercoachingfriesland.nl geeft Adema (2017) de volgende
kenmerken:
•

Het kind kan hyperactief zijn en veel bewegen en doen zonder nadenken

•

Het kind kan impulsief zijn en reageren en doen zonder nadenken

•

Het kind kan veel piekeren en komt niet tot werken

Bij deze drie vormen van concentratieproblemen is vaak het reptielenbrein heel
alert bij deze kinderen.De reptielenbrein is het kleinste deel van je hersenen. Het
reptielenbrein denkt niet na en onthoudt ook niets (Hasselt, 2017). Dit reageert
sneller voordat de nadenk hersenen het overnemen om te bedenken OF het zal
reageren, HOE het zal reageren en WANNEER het zal reageren met
•

Het kind schrikt snel van aanraking, geluid of visuele prikkels

•

Het kind heeft gespannen schouders en nek

•

De beweging van de ogen is niet flexibel

•

Het kind blokkeert bij stress en kan faalangst hebben

Bij deze vormen is het zoogdierenbrein vaak te alert en te snel geprikkeld
waarna het reptielenbrein weer aan kan gaan. De zoogdierenbrein denkt op korte
termijn en komen hier de hersenen niet tot nadenken (Witteman, 2011). Dit komt
veel voor bij hooggevoelige kinderen.
•

Het kind lijkt dromerig en met zijn gedachten niet aanwezig

•

Luistert wel, maar hoort niet

•

Kijkt, maar ziet niet

•

Zakt letterlijk in zijn stoel weg

•

Moet moeite doen om de aandacht en focus vast te houden

Bij deze vormen kan het zijn dat de zintuigen niet goed samenwerken met de
hersengebieden. Ieder mens heeft een voorkeur voor links of rechts. Niet alleen
met je hand en voetbalvoet, maar ook met je ogen en oren en je hersenhelften.
Als je in de klas zit en je zit met je oor naar links terwijl je rechts de voorkeur
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hebt, komt het geluid minder goed binnen. Als je ook nog last hebt van stress
en dus je denkhersenen meer uit gaan en je reptielenbrein meer aangaat, gaat
ook de onderlinge samenwerking meer verloren (Adema, 2017).

2.5

Aanpak

Wat kan ik doen bij concentratieproblemen?

Karels (2014) geeft aan dat er traditionele methodes zijn om met kinderen om te
gaan waarbij concentratie belemmeringen en /of concentratie problemen een rol
spelen. Deze aanpakken worden vervolgens puntsgewijs uitgewerkt:

Aanpak bij concentratiebelemmeringen (Karels, 2014):
•

Iedereen is niet even productief. Er mogen momenten zijn van
dalende productie.

•

Houdt rekening met de leeftijd en mogelijkheden van het kind.

•

Maak gebruik van aandachttrekkers. Lok tijdens de voordracht reacties uit van
de leerlingen: een plotselinge vraag of opmerking, een geluid of een
beweging, een blik. Het effect kan zijn dat de leerlingen (weer) goed gaan
luisteren. Dit werkt (tijdelijk) goed.

•

Goede regels en afspraken beperken het aantal storingen.

•

Geef de storende leerling een beurt. Zo worden twee doelen bereikt:
de leerling concentreert zich weer en er wordt niet gestoord.

•

Wissel concentratie eisende lessen af met ‘even iets anders’. Zing
bijvoorbeeld even een paar liedjes, of laat ze ‘even gaan’. Daarna is de
concentratie weer fris.

•

Een goede voordracht (enthousiast, levendig; stemgebruik: stemverheffing,
stemafwisseling; lengte: wees bondig) doet makkelijker concentreren.

•

Informeer regelmatig in een individueel praatje naar de kinderen. Zo komen
we vaak dingen te weten die mogelijk van invloed zijn op de concentratie van
het kind.
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•

Vraag de ouders om aan te geven wanneer het kind tijdelijk
medicijn(en) gebruikt. Dit kan ook concentratieverlies geven.

•

Stem de leerstof af op de mogelijkheden van de leerling

•

Kleedt het lokaal niet te druk aan: overal bonte platen bemoeilijk de
concentratie

•

Zorg voor vooral voor rustig beeld aan de bordzijde van het lokaal.

•

Beperk door middel van afspraken het geloop en beweeg in de klas

•

Maak afspraken over wat er op het tafeltje mag staan/liggen. Omvallende
pennenbakken kunnen soms zorgen voor veel storing; een leuke knuffel op
tafel doet het kind soms helemaal wegzakken.

•

Is er een goede zonwering? Als een kind in het zonnetje zit, daalt
zijn concentratievermogen met sprongen.

Aanpak bij concentratiestoornissen (Karels, 2014):
•

Accepteer de leerling zoals hij is: met zijn sterke en zijn zwakke kanten.
Toon begrip en sympathie. Een goede relatie is een onmisbaar fundament
voor hulpverlening.

•

Heb geduld met het kind tijdens het hulpprogramma. Tijdelijke
inzinkingen horen erbij. Dat moet het kind zelf ook accepteren.

•

Laat het kind ervaren dat je vertrouwen hebt in zijn mogelijkheden om het
beter te gaan doen. Dat vertrouwen werkt aanstekelijk.

•

Stel kleine doelen en bouw zo aan ‘succeservaringen’. Het verandert
de werkhouding en vormt zo een katalysator voor verder succes.

•

Verdeel de stof in stukjes en laat het concentratie zwakke kind de taak
in brokken maken.

•

Maak met het kind een stappenplan van taken of bewerkingen en noteer
dat op een kaartje. Dit kan het kind veel houvast geven.

•

Maak gebruik van beloningssystemen om zo de concentratie op te rekken.

•

Creëer een prikkelarme werkplek. Heel nuttig, maar kijk uit voor het isoleren van
een kind van de groep (een uitzonderingspositie). De bedoeling is om het kind
langzaam te doen wennen aan de prikkels, totdat hij kan werken op zijn gewone
plaats. Geef de leerling een rustig plaatsje in een rustig deel van de
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klas. De leerling moet zo weinig mogelijk van zijn medeleerlingen zien. Een
plaats bij het raam, bij een deur, bij een open kast , vermijden. Hem niet tegen
een opzichtige wand laten aankijken.
•

Laat het kind zelf kiezen uit verschillende werkwijzen. Dit
geeft medeverantwoordelijkheid.

•

Geef aparte hulp of oefeningen bij complexe aanpakken.

•

Het model van ‘probleemoplossen’ kan hierbij goede diensten bewijzen:
De opgave goed lezen. Begrijp je het? Verwoorden.
Doelomschrijving. Wat moet ik bereiken? Wat is nodig hiervoor?

Plannen: Hoe bereik ik het doel? Wat voor aanpak? Welke middelen heb ik?
Dan pas uitvoering van de taak.
•

Concentratieoefeningen: memory, puzzelachtige spelletjes, denkopgaven,
geheugentaken, taal- en woordspelletjes, kijk- en luisteroefeningen.

2.6

Alternatieve aanpak bij concentratieproblemen:

Naast de traditionele aanpak methodes is er ook een literatuur onderzoek
gedaan naar alternatieve aanpak methodes bij concentratieproblemen.
In 2017 had Deverman van Naturapathic Institute of Therapie and Medication, een
onderzoek op alternatieve medicatie op gedragsproblemen bij kinderen gedaan en
verwerkt in een studie “Behavioral Issues in Children and Alternative Medication”.
Deverman (2017) geeft aan dat tegenwoordig meer dan ooit de kinderen op school
worstelen en moeilijkheden ervaren met het aangaan van interpersoonlijke relaties.
Ze hebben een ongewenst emotioneel gedrag en reageren op een ongewenste
manier op situaties in hun dagelijks leven. De meest voorkomende diagnose voor
deze kinderen is ADHD. Dit is een chronische aandoening die miljoenen kinderen
treft en vaak doorgaat in de volwassenheid. Enkele symptomen zijn vaak friemelen
of kronkelen, moeite om rustig te spelen, overmatig praten en anderen onderbreken,
moeite met het opvolgen van instructies en blijkbaar niet luisteren.
Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), worden ongeveer
ongeveer 11% van kinderen van 4-17 jaar oud (6,4 miljoen) in VS worden
gediagnosticeerd met ADHD vanaf 2011 (CDC, 2016). Ongeveer tweederde van de
kinderen met de diagnose ADHD krijgen een of andere vorm van medicatie. Aan
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kinderen met ADHD worden meestal 2 soorten medicijnen voorgeschreven.
Stimulerende medicijnen en niet stimulerende medicijnen. Wanneer deze medicijnen
niet werken, of bijwerkingen hebben die de patiënt niet helpen, worden weer andere
medicijnen voorgeschreven. Een knelpunt is dat alle medicijnen bijwerkingen kunnen
geven en kunnen zelfs dragen bij aan het ontstaan van meer problemen voor
kinderen en de maatschappij (Deverman, 2017).
Er zijn veel alternatieve manieren om met gedragsstoornissen, waaronder
concentratieproblemen, om te gaan en deze te voorkomen. Vaak worden deze
gewoon over het hoofd gezien. Hier volgen enkele alternatieve methodes die nog
niet bekend zijn of die weinig in de scholen gebruikt worden.

Essentiële oliën
King (2018) geeft het volgende aan: “Een aantal jaar geleden had ik nog nooit
gehoord van essentiële oliën. Toen mijn moeder ze begon te gebruiken, was ik zeker
sceptisch. Mijn familie begon met een paar essentiële oliën te gebruiken voor dit en
dat, maar nu gebruiken we ze voor alles.”

In de laatste jaren hoort men vaak over positieve effecten van het gebruik van
essentiële oliën, vooral kalmerende effecten.
Higley (2013) geeft aan dat onderzoek in de laatste jaren heeft aangetoond dat het
inademen van essentiële oliën aanzienlijk kan helpen bij kinderen met ADHD en ook
andere gedragsstoornissen. Essentiële oliën zijn in staat de bloed-hersenbarrière
over te steken en kunnen de hersenen direct helen, waardoor het een effectieve
behandeling is. Essentiele olien is rijk aan sesquiterpenen. Sesquiterpenen zijn
stoffen die in planten voorkomen, bijvoorbeeld in kamille bloemen. Het zijn met name
de sesquiterpenen die het vermogen hebben om het bloed hersenbarrière te
doorkruisen. Dit verhoogt het aantal zuurstof in het limbisch systeem van de
hersenen, met name rond de pijnappelklier en de hypofyse. Door het stimuleren van
het limbisch systeem, wordt de emotionele en hormonale centra van de geest
beïnvloed en dit heeft een krachtige invloed op kinderen met gedragsstoornissen
(Higley, 2013).
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In de artikel “Vetiver Oil Improves ADHD, Anxiety & Brain Health” schreef Dr. Axe
(2018) over de voordelen van essentiële oliën, met name de vetiver olie.
Axe geeft aan dat oliën de prestaties verhogen bij zowel kinderen met ADHD en
kinderen zonder ADHD. Het gebruik van lavendelolie verhoogd de prestaties met
53 procent; het gebruik van Cederhout essentiële olie verhoogd de prestaties met
83 procent en het gebruik van vetiverolie verhoogd de prestaties met 100 procent
(Axe, 2018).
Deze studie vond dat de ontspannen en kalmerende eigenschappen van vetiverolie
de kinderen hielpen hun ADHD en ADD symptomen te bestrijden. Deze symptomen
waren: moeite hebben met concentreren, verminderde focus, gemakkelijk zijn
afgeleid, moeite met organisatie en het volgen van aanwijzingen en ook ongeduld
gedrag (Axe, 2018).

Naast essentiële oliën, zijn er ook andere alternatieve manieren
om concentratieproblemen aan te pakken, zoals “Mindfullness”.

Mindfullness
Mindfulness betekent het van een moment-tot-moment bewust worden van onze
gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen en de omgeving, door
middel van een zachte, koesterende lens (Berkeley, 2018).

Mindfulness houdt ook acceptatie in, wat betekent dat we aandacht schenken aan
onze gedachten en gevoelens zonder ze te beoordelen, zonder bijvoorbeeld te
geloven dat er een "juiste" of "verkeerde" manier is om op een bepaald moment te
denken of voelen. Wanneer we mindfulness beoefenen, stemmen onze gedachten af
op wat we aanvoelen op het huidige moment in plaats van het verleden te
herkauwen of de toekomst te voorstellen (Berkely, 2018).

Hoewel het van boeddhistische meditatie van afkomst is, is de afgelopen jaren
toename te zien in het gebruik van Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) programma’s.
De school lijkt een geschikte omgeving te zijn voor dergelijke interventies, omdat
kinderen er veel tijd doorbrengen en interventies rechtstreeks naar groepen kinderen
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kunnen worden gebracht als onderdeel van een preventieve aanpak tegen lage
kosten. Mindfulness kan worden begrepen als het fundament en de
basisvoorwaarde voor het onderwijs. Kinderen moeten leren om te voorkomen dat
hun gedachten afdwalen en de aandacht en emoties regelen, om te gaan met
gevoelens van frustratie en om zichzelf te motiveren. Mindfulness-training verbetert
de kwaliteiten en doelen van het onderwijs in de 21e eeuw. Deze kwaliteiten
omvatten niet alleen aandacht en emotionele zelfregulering, maar ook prosociale
regeling zoals empathie, zelfrepresentaties, ethische gevoeligheid, creativiteit en
probleemoplossende vaardigheden. Ze stellen kinderen in staat om toekomstige
uitdagingen van de snel veranderende wereld aan te pakken, idealiter slimme,
zorgzame en toegewijde burgers te worden (Zenner, 2014)

Het toenemen en focussen van de aandacht, het activeren van het concentratie- en
denkvermogen en het openstaan voor nieuwe informatie zijn kenmerken van
mindfulness die van belang zijn bij leren. Door mindfulness te oefenen en
ontwikkelen, kunnen de verschillende kenmerken van mindfulness worden
geoptimaliseerd waardoor mindfulness een directe invloed op schoolsucces kan
hebben (Duijkers, z.d.).
Ademhalingsoefeningen worden ook gebruikt bij mindfulness. Voorbeelden hiervan zijn
diverse yogaposities gebruiken voor je ademhalingsoefeningen, zoals de “eagle pose”
en “airplane pose”. Hieronder zijn 2 voorbeelden van yogaposes te zien.
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Sport en bewegen middels “The Daily Mile”
Een andere alternatieve manier om concentratieproblemen aan te pakken is door
aanbieden van extra lichamelijke activiteit tijdens een schooldag. Dit concluderen
Nevill & Stead (2010) op basis van zes literatuurreviews. Verschillende
longitudinale studies laten zien dat wanneer meer tijd wordt besteed aan fysieke
activiteit, docenten vaker van mening zijn dat de motivatie en het gedrag van
kinderen in de klas beter is. Er moet wel worden opgemerkt dat het hier om de
mening van de docent gaat, dus deels een subjectieve waarneming (Nevill, 2010).
Ook Stegeman (2007) concludeert in zijn review dat kinderen een vergrote
leerbaarheid hebben, beter opletten in de klas en zich beter kunnen
concentreren nadat zij lichamelijk actief zijn geweest (Stegeman, 2007). “The
Daily Mile” is een goed voorbeeld hiervan.

Uit een artikel op infonu.nl wordt aangegeven dat het dagelijks hardlopen gedurende
15 minuten per schooldag, de leerprestaties van de leerlingen verbeterde en en ze
zich beter konden concentreren op de aangeboden lesstof. Ook kregen de
leerlingen een betere conditie en werd het percentage leerlingen met overgewicht
beduidend minder. Dit initiatief krijgt meer navolging op scholen. Inmiddels zijn er
ook scholen uit Noord-Ierland, Engeland, Nederland en België, waarvan de
leerlingen dagelijks vijftien minuten (hard)lopen (Infonu.nl, 2016)
Momenteel zijn er 18 landen ingeschreven die The Daily Mile aan het uitproberen
zijn. De Daily Mile is makkelijk te implementeren in de lesprogramma want;
•

Het duurt maar 15 minuutjes

•

Het kost geen geld

•

Ieder kind kan meedoen op zijn niveau, men hoeft niet te rennen

•

Geen extra materialen nodig
“De enige wat je nodig hebt, is een enthousiaste leraar!”
- Erben Wennemars
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2.6

Conclusie

Als uitgangspunt voor dit onderzoek wordt meegenomen dat concentratieproblemen
in concentratiebelemmeringen en concentratiestoornissen verdeeld kan worden. Bij
concentratiestoornissen is het concentratievermogen niet goed ontwikkeld en bij
concentratiebelemmeringen is het concentratievermogen wel ontwikkeld, maar het
kind is gehinderd in het inzetten van de concentratie (wij-leren, 2017).
Zowel externe als interne factoren kunnen een rol spelen bij concentratieproblemen,
Deze factoren zijn o.a. de omgeving, de leerstof, de leerkracht of de leerling zelf (wijleren, 2017). Er zijn traditionele manieren om in te spelen op het gedrag van
leerlingen met bovengenoemde problemen, enkele voorbeelden zijn:
aandachttrekkers, afspraken en leerstof aanpassen. Hiernaast zijn er ook
alternatieve manieren die gebruikt kan worden binnen het onderwijs. Enkelen zijn het
gebruik van essentiële oliën, mindfullness en meditatie en het invoeren van meer
sport en bewegen
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Hoofdstuk 3

Onderzoeksopzet

In dit hoofdstuk wordt het structuur van het onderzoek aangeboden en wordt
uitgelegd hoe het onderzoek is uitgevoerd. Om dit onderzoek mogelijk te maken is er
besloten om eerst de literatuur over dit onderwerp te raadplegen en te bestuderen.
Verder wordt er beschreven welke methodes gekozen werden om de data te
verzamelen.

3.1

Theoretisch concept en variabelen

Het doel van het onderzoek is om informatie te verzamelen en kennis krijgen over
het onderwerp “concentratieproblemen” en wijze waarop de leerkrachten ermee
kunnen omgaan. De verkregen informatie kan gebruikt worden als hulp om
concentratieproblemen aan te pakken . Er is een praktijkgericht onderzoek
uitgevoerd, waarbij verschillende theorieën onderzocht werden met het doel kennis
te verwerven over concentratieproblemen en op welke wijze men dit probleem zo
effectief mogelijk kunnen aanpakken en ook verminderen. De bestudeerde
literatuur en de onderzoeksvragen vormen de benodigde variabelen.

Om het onderzoek aan te pakken is er een hoofdvraag, samen met 6 deelvragen
samengesteld.
De hoofdvraag luidt als volgt:
“Hoe kunnen de docenten van Prikichi Kleuterschool ondersteunt worden om
optimaal om te kunnen gaan met concentratieproblemen bij hun leerlingen?”
Door middel van de onderstaande 6 deelvragen zijn de variabelen voor het
veldonderzoek opgesteld:
1. Welke kenmerken moeten er aanwezig zijn om te kunnen spreken
van concentratieproblemen?
2. Op welke manier worden kleuters met concentratieproblemen herkent?
3. Wat zijn de meest voorkomende concentratieproblemen op Prikichi
Kleuterschool?
4. Hoe gaan de docenten hiermee om?
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5. Welke competenties denken de docenten nodig te hebben om optimaal om te
kunnen gaan met de waargenomen concentratieproblemen van hun leerlingen?
6. Welke ‘best practices’ zijn er op gebied van het optimaal omgaan met kleuters
waarbij een vermoeden is op concentratieproblemen (lokaal en internationaal)?

3.2

Onderzoeksdomein

Er werd gekozen om kwalitatief onderzoek te doen. De onderzoeksinstrumenten die
gebruikt werden om informatie te verzamelen zijn literatuur, interviews, observaties
en enquêtes. Het onderzoek is gericht om na te gaan op welke effectieve wijze de
docenten van het Prikichi Kleuterschool ondersteunt kunnen worden om optimaal
om te kunnen gaan met concentratieproblemen bij hun leerlingen.

De onderzoekspopulatie zijn:
•

6 leerkrachten

•

Alle leerlingen van alle 6 klassen van Prikichi Kleuterschool

•

2 leerkrachten van de Kleuterschool Siña Mi

•

1 deskundige van de Kleuterschool Siña Mi

•

1 deskundige van een andere instelling

De enquête is afgenomen onder alle 8 leerkachten. Het interview is afgenomen met
de 2 deskundigen en de observaties zijn uitgevoerd in alle 6 klassen van Prikichi
Kleuterschool.

3.3

Dataverzamelingsmethode

Ik heb gekozen voor een kwalitatief onderzoek waarbij ik wel gebruik gemaakt heb
van kwantitatieve onderzoekmethodes. Hiervoor heb ik voor 4 verschillende
dataverzameling methoden gekozen:
1. Literatuur (kwalitatief)
2. Enquête (kwantitatief)
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3. Interview (kwalitatief)
4. Observatie (kwalitatief)

1. Literatuur
Een literatuuronderzoek is het doen van studie op basis van wetenschappelijke
literatuur om een onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden (Ensie, 2016). Het
doel van de literatuuronderzoek is om informatie te verzamelen over wat
concentratieproblemen zijn en hoe we concentratieproblemen kunnen aanpakken.
Hierdoor kan men antwoord krijgen op de deelvragen. De literatuurinformatie zijn op
het internet gevonden. De verkregen literatuur is verwerkt in hoofdstuk 2. Dit
methode heb ik gebruikt om deelvragen 1 en 2 te beantwoorden.

2. Enquête
Om deelvragen 4 en 5 te beantwoorden, is er een enquête gebruikt. De enquête
bestaat uit 5 onderdelen en heeft in totaal 20 vragen. Het is een combinatie van
open en gesloten vragen. De enquête is afgenomen bij 6 leerkrachten van Prikichi
Kleuterschool en 2 leerkrachten van Kleuterschool Siña Mi. In de bijlage is de
enquêtes terug te vinden, ook de antwoorden van de respondenten zijn in de bijlage
opgenomen.

3. Interview
Om een beter beeld te krijgen van concentratieproblemen hier op Aruba en om de
hoofdvraag en deelvragen te kunnen beantwoorden werd er interview afgenomen
met 2 deskundigen. Dit onderzoeksmethode is afgenomen om meer inzicht te
krijgen van de deskundigen van de situatie hier op Aruba en hoe dit probleem
aangepakt wordt. Dit is noodzakelijk om tips en aanbevelingen aan de leerkrachten
van Prikichi Kleuterschool, via een handleiding te geven. De handleiding wordt het
ontwikkeld materiaal bij dit onderzoek. De interviewvragen kan men in bijlage 3
terugvinden en de antwoorden hierop in bijlage 5.

4. Observatie
Om een beeld te krijgen wat de meest voorkomende concentratieproblemen op

Prikichi Kleuterschool zijn, heb ik een observatie gedaan in alle 6 klassen van
Prikichi
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Kleuterschool. Ik heb elke klas 2 keren geobserveerd, n.l. vóór de pauze en na
de pauze. Deze observatielijst is terug te vinden in de bijlage.

Om de geldigheid van de onderzoeksresultaten te verhogen, wordt gebruik
gemaakt van triangulatie waarbij 3 of meer dataverzamelingsmethoden
gecombineerd worden. In de deelvragenmatrix hieronder wordt per deelvraag
aangegeven welke methoden en onderzoekstechnieken gebruikt werden.
Deelvraag

Onderzoekstechnieken

Literatuur-

Enquête

Interview

Observatie

onderzoek

1.

Deskresearch

x

Kwalitatief

2.

Deskresearch

3.

Kwalitatief

4 en 5.

Kwantitatief

6.

Deskresearch

x

x
x

x

x

x

Kwalitatief
Tabel 1. Deelvragenmatrix

3.4

Onderzoeksactiviteiten

In onderstaande tabel 2 wordt de activiteitenplan aangegeven hoe de
onderzoeksinstrumenten gebruikt werden, wie de betrokken personen waren
en wanneer ze gedaan werden om antwoord op de deelvragen te krijgen.
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Deelvraag

Dataverzamelingsmethode

Wie/Wat

Waar

Wanneer

1.

Literatuuronderzoek

Studente

Internet

Sept
2017

en
Deskundigen
Interview

Okt 2017

2.

Literatuuronderzoek

Studente

Internet

Okt 2017

3.

Observatie

Studente /

Prikichi Kls

Sept/Okt

Leerlingen

4 en 5.

Enquete

Leerkrachten

6.

Interview

Leerkrachten/

en

Deskundigen

2017

- Prikichi Kls

Okt 2017

Okt 2017
- Internet

Literatuuronderzoek
Studente
Tabel 2. Activiteitenplan

3.5

Taakverdeling

Ongeveer half april 2017 zijn de workshops van het afstudeerproject begonnen. De
workshops waren gegeven door meneer Gregory Richardson. Toen der tijd was ik
bezig met een andere student. Maar door gezondomstandigheden kon mijn duo
niet verder en ik moest een beslissing nemen of ik op haar haar zal wachten of als
ik alleen verder zou gaan. Ik heb besloten om alleen verder te gaan.

32

Yuraima Tromp – ASP Mei 2018

In eerste instantie had ik als onderwerp “Teamwork”. Maar na een gesprek en advies
van meneer Gregory Richardson, heb ik besloten om mijn onderwerp te veranderen
naar “Concentratieproblemen”. Ik heb alles alleen gedaan, onder begeleiding van
juffrouw Gyseth Nüesch.
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Hoofdstuk 4

Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het literatuuronderzoek, enquête,
observatie en interview beschreven. Voor de deelvragen 1 en 2 heb ik een
combinatie van literatuuronderzoek en interview gebruikt, om tot een antwoord te
komen. Om antwoord te krijgen op deelvraag 3, heb ik observaties gedaan om uit te
halen welke de meeste voorkomende concentratieproblemen die naar voren komen.
De enquête werd gebruikt om de deelvragen 4 en 5 te beantwoorden. Als laatst heb
ik een combinatie van interview en enquête gebruikt om deelvraag 6 te
beantwoorden.
Hieronder wordt de verwerking van de dataverzamelingsmethode weergegeven. Elk
deelvraag wordt apart in een paragraaf uitgelegd.

4.1

Deelvraag 1: Welke kenmerken moeten er aanwezig zijn om te
kunnen spreken van concentratieproblemen?

Om deelvraag 1 te beantwoorden is gebruik gemaakt van literatuur die verwerkt is
in hoofdstuk 2. Tevens ondersteunt dit hele literatuuronderzoek om een beter begrip
te krijgen van wat concentratieproblemen allemaal inhoud. In paragraaf 2.4 worden
verschillende kenmerken op een rij aangegeven en vanuit interview met
deskundigen hebben zij deze kenmerken ook aangegeven.

Uitwerking Literatuuronderzoek op deelvraag 1
De literatuuronderzoek op deze deelvraag begon eerst met het onderzoeken van het
begrip “concentratieproblemen” om beter inzicht te krijgen wat het allemaal inhoudt.
Nader onderzoek gaf verschillende kenmerken van concentratieproblemen. Deze
kenmerken zijn van belang om het probleem te herkennen. Uit de resultaten van de
literatuuronderzoek, komen de volgende kenmerken het meest voor;
•

Het kind kan hyperactief zijn en veel bewegen en doen zonder nadenken

•

Het kind kan impulsief zijn en reageren en doen zonder nadenken

•

Het kind kan veel piekeren en komt niet tot werken
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•

Het kind schrikt snel van aanraking, geluid of visuele prikkels

•

Het kind heeft gespannen schouders en nek

•

De beweging van de ogen is niet flexibel

•

Het kind blokkeert bij stress en kan faalangst hebben

•

Het kind lijkt dromerig en met zijn gedachten niet aanwezig

•

Luistert wel, maar hoort niet

•

Kijkt, maar ziet niet

•

Zakt letterlijk in zijn stoel weg

•

Moet moeite doen om de aandacht en focus vast te houden

Naast de literatuur onderzoek, is er ook interviews gedaan met twee deskundigen op
Aruba, namelijk mevrouw Indra Guevara, Orthopedagoog en mevrouw Casandra
Ortega, Orthopedagoog.

Interviews;
De interview met mevrouw Guevara nam plaats op 25 oktober 2017 in een
rustige kamer. Het duurde ongeveer ander half uurtje.
De interview met mevrouw Ortega nam plaats op 19 oktober 2017. Dit interview
ging telefonisch op het moment dat zij in het vliegveld zat, op weg naar Nederland.
Het duurde ongeveer 30 minuten en ging met haast. Daarom had zij snel algemene
informatie over concentratieproblemen gegeven. Het ging dus niet op de “vraag en
antwoord” manier, met uitzondering van een paar vragen.
Guevara en Ortega (bijlage 5) gaven aan dat er verschillende kenmerken kunnen
zijn bij concentratieproblemen. Maar om over concentratieproblemen te praten,
moet dit wel eerst gediagnosticeerd worden, anders is er geen sprake van
concentratieproblemen. Men moet wel opletten dat concentratieproblemen onder
twee soorten verdeeld wordt, namelijk concentratiestoornis, een aangeboren
afwijking, en concentratiebelemmering, een probleem dat opgelost kan worden door
aan de factoren te werken. Ze gaven aan dat het meestal leerkrachten zijn die deze
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kenmerken in de klas opmerken. De meest voorkomende kenmerken zijn de
aandachtstekort en leerprestaties gaan achteruit.
Ortega (Bijlage 5) gaf wel aan dat er op Aruba veel sprake is van stigmatiseren op
het gebied van concentratieproblemen, met als gevolg dat ze momenteel een lange
wachtlijst hebben en een wachttijd van ongeveer 8 maanden. Om zelf na te gaan of
de leerling problemen met concentratie heeft, kunnen de leerkrachten bijvoorbeel de
Child Behavior Checklist (CBCL) raadplegen (Ortega, Bijlage 5).

4.2

Deelvraag 2: Op welke manier worden kleuters met
concentratieproblemen herkent?

Hier is ook gebruik gemaakt van de literatuur. Bij deelvraag 1 geven ze de
verschillende kenmerken bij concentratieproblemen aan. Als men de kenmerken
weet, dan kan ook het probleem ook herkent worden. Aan deze zelfde kenmerken
kan men concentratie problemen bij kleuters herkennen, waarna deze
vermoedens door een deskundige gediagnosticeerd moet worden voordat er van
een daadwerkelijke diagnose concentratie probleem gesproken mag worden.

4.3

Deelvraag 3: Wat zijn de meest voorkomende concentratieproblemen
op Prikichi Kleuterschool?

Een observatielijst is het onderzoeksinstrument dat gebruikt werd om deelvraag 3 te
beantwoorden. Alle kinderen van alle 6 klassen van de Prikichi Kleuterschool zijn 2
keer geobserveerd door middel van een observatielijst. Hierop stonden enkele
concentratieproblemen die van de literatuur genomen zijn en door te turven, kon de
onderzoeker erachter komen welke de meest voorkomende concentratieprobleem
op Prikichi Kleuterschool voorkomt. Om alle kinderen te observeren, had ik voor elk
kind een “nametag” gemaakt. Dit was handig en het gaf de onderzoeker een houvast
om haar onderzoek te doen.
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Observatie
Voor het beantwoorden van deelvraag 3 is gebruikt gemaakt van een
observatielijst. De observatie was bedoeld om achter te komen welke de meest
voorkomende gedragskenmerk passend bij een concentratieproblemen op Prikichi
kleuterschool zijn. De observatielijst is terug te vinden in bijlage 4.
In elke klas werden op twee verschillende momenten een observatie gedaan. Eerste
observatie nam plaats vóór de pauze en de tweede observatie nam plaats ná de
pauze. Hieronder worden de resultaten van de observatie in twee tabellen
weergegeven. Figuur 1 is de resultaat van de observatie vóór de pauze en figuur 2
is de resultaat van de observatie ná de pauze. De observatie nam plaats bij de
Prikichi kleuterschool, waarbij in alle 6 klassen werden geobserveerd.
25
D

R

O

S

P

20

15

10

5

0
Klas 1

Klas 2

Klas 3

Klas 4

Klas 5

Klas 6

Figuur 1. Meest voorkomende concentratieproblemen voor de pauze

D= kijkt dromerig
R= roept tussendoor
O= kijkt om zich heen
S= speelt met iets (bv veters)
P= praat met buren

De meest voorkomende concentratieprobleem vóór de pauze, per klas zijn;
Klas 1: Roepen tussen de lessen door werd het meest waargenomen. Dit was 34,5%
Klas 2: Praat met buren 14 van de 42 turven, oftewel 33,3%
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Klas 3: Speelt met iets 20 van de 66, oftewel 30,3%
Klas 4: kijkt om zich heen met 13 van de 40 turven, oftewel 32,5%
Klas 5: kijkt om zich heen met 17 van de 43 turven, oftewel 39,5%
Klas 6: kijkt om zich heen met 19 van de 45 turven, oftewel 42,2%
en ook speelt met iets met 19 van 45 turven, oftewel 42,2%

Bij de observaties vóór de pauze, waren de activiteiten verschillend.

16
14
D

O

L

W

Z

12
10
8
6
4
2
0
Klas 1

Klas 2

Klas 3

Klas 4

Klas 5

Klas 6

Figuur 2. Meest voorkomende concentratieproblemen na de pauze

D= kijkt dromerig
O= kijkt omzich heen
L= loopt rond
W= vraagt om naar de w.c. te gaan of om water te
drinken Z= zucht diep

De meest voorkomende concentratieprobleem ná de pauze, per klas zijn;
Klas 1: Loopt rond met 8 van de 19 turven, oftewel 42,1%
Klas 2: Loopt rond met 13 van de 26 turven, oftewel 50,0%
Klas 3: Loopt rond met 9 van de 21, oftewel 42,9%
Klas 4: Loopt rond met 14 van de 32 turven, oftewel 43,8%
Klas 5: Loopt rond met 11 van de 27 turven, oftewel 40,7%
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en ook kijkt omzich heen met 11 van de 27 turven, oftewel 40,7%
Klas 6: kijkt om zich heen met 11 van de 25 turven, oftewel 44,0%

Bij de observaties ná de pauze, waren alle 6 klassen bezig met een BCD activiteit.

Voor de rest van de deelvragen, zijn er enquêtes afgenomen. In de volgende
paragraaf zal de indeling van de enquête toegelicht worden. Middels deze enquête
probeerde ik antwoord op deelvraag 4, 5 en 6 te krijgen.

4.3

Enquête

De enquête was verdeeld onder 8 leerkrachten, waarvan 6 van Prikichi
Kleuterschool en 2 van de Kleuterschool Siña Mi. De enquête voor de leerkrachten
van Prikichi Kleuterschool is verdeeld in 5 delen, namelijk Deel A, Deel B, Deel C,
Deel D en Deel E. De enquête van de leerkrachten van de Kleuterschool Siña Mi
heeft dezeldfe indeling, maar is aangepast naar ervaringen, aangezien zij dagelijks
te kampen hebben met alleen kinderen met gedragsproblemen, waaronder ook
concentratieproblemen.

Deel A
Deel A gaat over de persoonlijke gegevens van de leerkrachten. Hiermee kon men
informatie over hun geslacht, nationaliteit, aantal dienstjaren en opleiding krijgen.
Het is geen geheim dat mannen anders denken dat vrouwen (Jantz, 2014).
Daarom is er bewust voor gekozen om de geslacht te weten. Van de 8
leerkrachten, is er maar 1 van mannelijk geslacht, oftewel 12,5%.
Nationaliteit, aantal dienstjaren en opleiding kunnen ook van invloed zijn op de
resultaten. Alle 8 leerkrachten zijn van Nederlandse nationaliteit, alhoewel ze niet
dezelfde geboorteplaats hebben. De dienstjaren verschillen van 1 jaar tot 25 jaar
ervaring. Alle leerkrachten, oftewel 100% van de leerkrachten, hebben een
lerarenopleiding gevolgd, waarvan 1 van de 8 heeft ook een opleiding tot
cognitief gedragstherapeut gevolgd.
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Deel B
Verder wordt in Deel B de kennis en ervaring over het onderwerp gevraagd. Bij de
vraag “Wat verstaat u onder concentratieproblemen bij kinderen in de klas?”,
hebben de meesten hetzelfde antwoord hierop gegeven. Ieder gaf aan dat het te
maken heeft met aandachtstekort ofwel moeite hebben om hun aandacht te richten
voor +/-15 minuten op dezelfde activiteit. De antwoorden woorden in bijlage X
weergegeven. Onderstaande Cirkeldiagram 1 toont aan dat alle leerkrachten
kinderen met concentratieproblemen hebben in hun klas.

Heeft u momenteel kinderen met concentratieproblemen
in de klas?

Ja

Nee

Cirkeldiagram 1. Concentratieproblemen aanwezig in de klas?

Hoe de docenten hiermee omgaan en de manier van aanpak, wordt in paragraaf 4.4.
toegelicht.

Deel C
In Deel C wordt er dieper ingegaan op de leerprestaties van de kinderen en welkle
invloed dit op de klas kan hebben.
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Deel D
Verder wordt in Deel D gevraagd wanneer ze een kind met concentratieprobleem
observeren en hoe ze dat doen. Verder is ook gevraagd wat ze denken als een kind
met concentratieproblemen beter af bij een speciaalonderwijs moet zijn. Alle
leerkrachten antwoorden met een “nee”. Ze zijn van mening dat er oefeningen of
activiteiten die ze kunnen doen om het kind te helpen. Ze geven ook aan dat het
niet terecht zou zijn voor een kind met concentratieprobleem die een hoog IQ heeft
en in een speciaal onderwijs beland. Het hangt af van de graad van de stoornis of
de belemmering.

Deel E heeft 2 vragen over de competentie die een leerkracht moet hebben om dit
probleem aan te kunnen pakken. Ook werd gevraagd of er voldoende bijscholingen/
workshops op het gebied van concentratieproblemen zijn. De antwoorden op deze
twee vragen worden in paragraaf 4.5 beantwoord.

Deelvraag 6 wordt beantwoordt door de twee leerkrachten van de Kleuterschool
Siña Mi die te maken krijgen met kinderen

4.4

Deelvraag 4: Hoe gaan de docenten hiermee om?

Voor deelvraag 4, zijn er enquêtes afgenomen. Alle 6 leerkrachten van de Prikichi
Kleuterschool hebben dit ingevuld en ook 2 andere kleuterleerkrachten. De
bedoeling van de enquêtes was om meer inzicht te krijgen wat of welke methodes of
aanpakken de leerkrachten gebruiken om concentratieproblemen te verminderen.
Twee leerkrachten van Prikichi Kleuterschool gaven aan dat zij de leerstoffen
aanpassen door bijvoorbeeld korte opdrachten te geven. Ook geven zij aan dat zij
gebruik maken van spelvorm als didactische werkvorm. Een andere geeft aan dat zij
het kind “vrij en veilig” laat voelen. Ze geeft het kind de kans om zijn eigen “safe
place” te hebben. Als het kind zijn “safe place” hebt gevonden, kan hij dan beter
concentreren. Twee andere leerkrachten geven aan dat zij bepaalde afspraken
maakt met het kind.
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Bij de vraag “Merkt u dat de door u gekozen aanpak positieve resultaten
oplevert?” had was er alleen maar keuze van ja of nee. Maar zij hebben zelf
“soms” toegevoegd. Cirkeldiagram 2 geeft de resultaten hiervan aan:

Levert jouw aanpak manier positieve resultaten?

2

3

1

Ja

Nee

Soms

Cirkeldiagram 2: Levert jouw aanpak manier positieve resultaten op? Cirkeldiagram
2 toont aan dat 2 leerkrachten, oftewel 33% van alle 6 leerkrachten van Prikichi
Kleuterscool, hun aanpak manieren wel positieve resultaten opleveren. Bij 1
leerkracht, oftewel 17%, geeft aan dat haar manier van aanpak niet werkt. Terwijl de
3 resterende leerkrachten, oftewel 50% geeft aan dat het soms positieve resultaten
oplevert.

4.5

Deelvraag 5: Welke competenties denken de docenten nodig te
hebben om optimaal om te kunnen gaan met de waargenomen
concentratieproblemen van hun leerlingen?

Voor deelvraag 5, is ook de enquêtes gebruikt. De eerste vraag van Deel E van
de enquête luidt als volgt:
Zijn er voldoende bijscholingen op het gebied hoe u met concentratieproblemen
bij leerlingen in de klas moet omgaan?
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Alle leerkrachten, oftwel 100% hiervan gaven dat er geen voldoende bijscholing is op
dit onderwerp.
Bij de vraag naar de nodige competenties, hebben alle 6 leerkrachten van de
Prikichi Kleuterschool in eerste instantie niet kunnen beantwoorden/ invullen. Na een
toelichting op deze vraag, hebben 4 het wel beantwoord. Op de aangepaste enquête
is de vraag van te voeren toegelicht en ook direct ingevuld.
Eén van de leerkrachten gaf het volgende weer: “Naast voldoende kennis, moet een
leerkracht ook de “willpower” hebben om haar kinderen te helpen” .
Terwijl een andere het volgende antwoord geeft “een klassenassitent” en een andere
niks heeft ingevuld.

4.6

Deelvraag 6: Welke ‘best practices’ zijn er op gebied van het optimaal
omgaan met kleuters waarbij een vermoeden is op
concentratieproblemen (lokaal en internationaal)?

Leerkrachten van Prikichi Kleuterschool gaven aan problemen te ervaren in het
omgaan met kinderen met concentratieproblemen. Het lijkt erop dat de manieren
waarop zij dit probleem aanpakken, zelden of niet effectief zijn en dat ze vanwege
tijdsdruk, weinig of geen tijd hebben om zelf extra informatie en materialen te
ontwikkelen om de concentratieproblemen bij deze kinderen aan te pakken. De
leerkrachten bij de Kleuterschool Siña Mi gaven hun beste aanpak manieren aan;

Leerkracht 1
-

Gebruik van “schermen”: door schermen op tafel te zetten kunnen de
kinderen elkaar niet zien.

-

Service rondjes en aanmoedigen: Maakt geregeld service rondjes waarbij je
de kinderen ook aanmoedigt om te werken.

-

Oogcontact: Als je een kind aanspreekt, wacht totdat je oogcontact met hem heb.

-

Pictogrammen: Gebruik pictogrammen om de werkhouding aan te geven

-

Beloningssysteem: Beloon het kind bij gewenst gedrag.
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Leerkracht 2
-

Voorspelbaarheid: zorg voor een duidelijk begin en duidelijk eindpunt voor
elke activiteit.

-

Regels en afspraken: Maak duidelijke grenzen en blijf consequent.

-

Verwachtingen: Laat de kinderen weten wat jij van hun verwacht hoe ze
moeten gedragen.

-

Verdeel de taken: Verdeel een taak van het kind eventueel in kleine stapjes.

-

Visuele ondersteuning: maak gebruik van visuele ondersteuning om
hun concentratie bij te houden.

-

Beloningsysteem: Een beloningsysteem gebruiken die de gewenste
gedrag bekrachtigd.

Naast de “best practices” op lokaal gebied, blijkt uit literatuuronderzoek ook
manieren en tips zijn die ook internationaal gebruikt worden.
•

Ieder kind is uniek: accepter met zij sterke en zwakke kanten.

•

Er mogen momenten zijn van dalende productie.

•

Trek hun aandacht door een plotselinge vraag of opmerking, een geluid of
een beweging, een blik.

•

Maak goede regels en afspraken die het aantal storingen beperken.

•

Geef de storende leerling een beurt: laat hem jouw helpen of gewoon aan
vraag aan hem stellen.

•

Wissel concentratie eisende lessen af met ‘even iets anders’. Zing
bijvoorbeeld even een paar liedjes.

•

Maak gebruik van stemvariaties.

•

Informeer bij de ouders wanneer het kind tijdelijk medicijn(en) gebruikt. Dit
kan ook concentratieverlies geven.

•

Stem de leerstof af op de mogelijkheden van de leerling.

•

Zorg voor een kalme klasseinrichting. Niet te boeiend maken.

•

Maak afspraken wanneer ze rond mogen lopen.

•

Zorg voor goede schaduw. Als een kind in het zonnetje zit, daalt
zijn concentratievermogen.
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•

Toon begrip en sympathie. Een goede relatie is een onmisbaar
fundament voor hulpverlening.

•

Vertrouwensrelatie is belangrijk. Laat het kind ervaren dat je vertrouwen
hebt in zijn mogelijkheden om het beter te gaan doen.

•

Stel kleine doelen en bouw zo aan ‘succeservaringen’.

•

Verdeel de stof in stukjes en laat het concentratie zwakke kind de taak
in brokken maken.

•

Maak gebruik van beloningssystemen om zo de concentratie op te rekken.

•

Geef de leerling een rustig plaatsje in een rustig deel van de klas.
Maar isoleer hem niet van de klas.

•

Laat het kind zelf kiezen uit verschillende werkwijzen. Dit
geeft medeverantwoordelijkheid.

•

Geef aparte hulp of oefeningen bij complexe aanpakken.

•

Laat het kind de opdracht verwoorden. Als hij weet wat hij moet doen, dan
pas laat je hem de opdracht uitvoeren.

•

Concentratieoefeningen: memory, puzzelachtige spelletjes, denkopgaven,
geheugentaken, taal- en woordspelletjes, kijk- en luisteroefeningen.

Naast deze manieren zijn er ook alternatieve manieren die in de laatste
jaren uitgeprobeerd worden.
•

Inhaleren van essentiële oliën:
De lavendelolie, cederhout essentiële olie en vetiver olie hebben een positief
resultaat gegeven op verhoging van prestaties, vooral vetiver olie met 100%.

•

Mindfulness:
Ademhalingsoefeningen door gebruik te maken van yogaposities.

•

The Daily Mile binnen de school implementeren:
Laat de kinderen bij aanvang de lessen 15 minuten rennen of lopen. Dit kan
gedaan worden op de speelplaats zelf of in de schoolomgeving.

Voor een verbreide uitleg van de verschillende aanpak manieren, wordt
de handleiding aangetroffen.
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Hoofdstuk 5

Conclusie en aanbevelingen

In dit hoofdstuk komen de conclusies van het onderzoek en naar aanleiding van
de conclusies zal er aanbevelingen gegeven worden. Om een conclusie op de
hoofdvraag te trekken, moeten de deelvragen eerst beantwoord worden. Mogelijk
krijgen de leerkrachten van Prikichi Kleuterschool meer inzicht in de problematiek
waardoor er meer begrip gaat ontstaan voor kinderen met concentratieproblemen.

5.1

Conclusie deelvragen

Deelvraag 1: Welke kenmerken moeten er aanwezig zijn om te kunnen
spreken van concentratieproblemen?
De literatuur geeft verschillende kenmerken aan zoals bijvoorbeeld: veel bewegen,
reageren en doen zonder na te denken, snel afgeleid, faalangst, dromerig en zwakke
houding (Adema, 2017). Guevara en Ortega (2017) gaven ook deze kenmerken aan.

Deelvraag 2: Op welke manier worden kleuters met
concentratieproblemen herkent?
Ortega (bijlage 5) gaf aan dat er veel stigmatisering is in het onderwijs. Hiermee
bedoeld ze dat de leerkrachten te snel van mening zijn dat er sprake is van
concentratieproblemen, zonder dat de leerling eerst onderzocht is. Deze kinderen
worden direct aangemeld bij de KJP waardoor er lange wachtlijsten zijn. Het is van
belang dat de leerkrachten de kenmerken van concentratieproblemen leren kennen,
zodat ze gericht hulpverlenende instanties kunnen inschakelen. Leerkrachten
kunnen specifieke observatielijsten of checklist gebruiken om uit te zoeken of er
daadwerkelijk sprake is van een concentratieprobleem. Een voorbeeld van een
checklist is de Child Behavior Checklist.
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Deelvraag 3: Wat zijn de meest voorkomende concentratieproblemen op
Prikichi Kleuterschool?
Volgens de resultaten van de observaties, is gebleken dat voor de pauze, de meeste
voorkomende concentratieproblemen zijn: het roepen tussendoor en spelen met iets. Na
pauze zijn deze kenmerken anders, namelijk: loopt rond en kijkt om zich heen.
Ik kan hieruit concluderen dat de factoren een rol hierop spelen. Ik ben van mening
dat de leerstof van grote invloed kan zijn. Na de pauze zijn de kinderen meer “vrij”.

Deelvraag 4: Hoe gaan de docenten hiermee om?
De leerkrachten gaven verschillende manieren hoe ze met concentratieproblemen
omgaan. Ze hebben hun eigen manieren van aanpak. De ene laat het kind zijn “safe
place zoeken”, terwijl de andere spelvorm als didactisch werkvorm gebruikt. Maar
toch gaf 50% van de leerkrachten dat deze manieren alleen maar soms werken en
1 gaf aan dat har manieren helemaal niet werkt. Alleen 1 leerkracht gaf aan dat haar
manier van aanpak wel positieve resultaten oplevert. Deze resultaten laten zien dat
de leerkrachten van Prikichi Kleuterschool hulp nodig hebben met hun manieren
hoe ze met concentratieproblemen omgaan.

Deelvraag 5: Welke competenties denken de docenten nodig te hebben om
optimaal om te kunnen gaan met de waargenomen concentratieproblemen
van hun leerlingen?
Uit de antwoorden van deze vraag kan ik concluderen dat de leerkrachten de
betekenis van het begrip “competentie” niet goed begrepen hebben. Want in eerste
instantie hadden geen enkel dit vraag kunnen beantwoorden. Maar na een
toelichting hiervan, hadden 4 leerkrachten van Prikichi Kleuterschool dit vraag
beantwoord. Ze gaven aan dat er meer bijscholing op dit gebied nodig is. Ze voelen
zich op dit moment nog niet voldoende competent om met kinderen met concentratie
problemen in de klas om te gaan en te begeleiden. Wat ze eigenlijk ook willen is hulp
in de vorm van klassenassitenten en alternatieve aanpak methodes om hen te
helpen bij dit probleem.
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Deelvraag 6: Welke ‘best practices’ zijn er op gebied van het optimaal
omgaan met kleuters waarbij een vermoeden is op concentratieproblemen
(lokaal en internationaal)?
De leerkrachten van de Kleuterschool Siña Mi gaven aan dat hun methodes wel
werken. De leerkrachten van de Kleuterschool Siña Mi hebben dagelijks in hun
werk te maken met kinderen met gedragsproblemen waaronder
concentratieproblemen. Hun aanpak is in grote lijnen o.a het gebruik van schermen,
pictogrammen, beloningssysteem en duidelijke regels en afspraken.
Hiernaast geeft literatuur ook verschillende manieren aan, er wordt een
tweedeling gemaakt tussen de traditionele en de alternatieve methodes gemaakt.
Aan de hand van de deelvragen kan de hoofdvraag beantwoord worden.

Hoe kunnen de docenten van Prikichi Kleuterschool ondersteunt worden
om optimaal om te kunnen gaan met concentratieproblemen bij hun
leerlingen?
Er zijn verschillende aspecten waar rekening mee gehouden kan worden bij het
beantwoorden van de hoofdvraag. Een belangrijk punt is om in te spelen op de
behoefte van scholing in de integratie van kennis, vaardigheden en attitude op het
gebied van kinderen met concentratieproblemen in de klas.
Behalve het uitbreiden van kennis over het onderwerp wat is een
concentratieprobleem, hoe herken je het en welke observatieformulier kan je
gebruiken, moet in de scholing ook aandacht geschonken worden aan de
vaardigheden (bijvoorbeeld hoe ga je om met kinderen met concentratieproblemen)
en de houding van de leerkrachten ten aanzien van leerlingen met
concentratieproblemen. Een ander perspectief is het uitbreiden van hun aanpak
door gebruik te maken van de alternatieve methodes, waardoor ze beter in staat zijn
om in te spelen op de individuele behoeften van het kind. Wat wel voor een kind
werkt, werkt niet voor een ander kind. Een eerste stap hierin is het gebruiken van
een handleiding waarin diverse aanpak methodes beschreven staat. Erg handig om
bij de hand te hebben wanneer dit probleem voortkomt in de klas.
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5.2

Discussie en aanbevelingen

Discussie
De resultaten van het onderzoek laat zien dat leerkrachten op dit moment veel
methodes uit de traditionele aanpak zelf proberen toe te passen in hun klas en dat
deze wisselend positief resultaat oplevert. Er is niet onderzocht hoeveel leerlingen
op Prikichi Kleuterschool een gediagnosticeerde concentratiestoornis hebben en
medicatie gebruiken. Wel geven de leerkrachten allemaal aan dat er sprake is van
sterke aanwijzingen op kinderen met concentratieproblemen in hun klas. Uit
literatuur wordt ook aangegeven dat alternatieve methodes effect kunnen hebben
op deze groep. Op de Prikichi kleuterschool wordt nog niet gewerkt met alternatieve
methodes en geeft een deel van de leerkrachten aan dat een klassenassistent
ingezet moet worden. De vraag is of de leerkrachten op dit moment open staan om
alternatieve methodes uit te proberen of dat er eerst geïnvesteerd moet worden in
een scholing over het onderwerp.

Aanbevelingen
Dit onderzoek is over het algemeen goed verlopen. De volgende aanbevelingen zijn
suggesties voor nader onderzoek.
•

Door de korte tijd waarin het onderzoek moet plaatsvinden is het aan te raden
om niet te lang te wachten met het maken van de afspraken voor de
interviews. Je weet nooit als de persoon met wie je een afspaak wilt, in het
buitenland zou zijn of als zijn agenda al volgeboekt is voor de komende
maand bijvoorbeeld.

•

Ook is het van belang dat je sommige “moeilijke” begrippen in je enquête
van te voren toelicht. Zo vermijd je dat je terug moet komen om de enquête
op te halen en het bespaart je tijd.

•

Het is aan te raden als je op zoek gaat naar alternatieve methodes, zorg
ervoor dat je tijd hebt om deze ook uit te proberen, zodat je een nameting kan
hebben of het een positief effect heeft wel of niet. Je moet van te voren al een
idee hebben van wat je allemaal wil gaan onderzoeken.
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Hoofdstuk 6

Ontwikkeld Materiaal

Vanuit een vooronderzoek is gebleken dat de kinderen op Prikichi Kleuterschool
laag scoren op het gebied van concentratie. De resultaten van de vooronderzoek
was aan de leerkrachten voortgebracht en ze hebben aangetoond dat ze moeite
hebben met de aanpak van de concentratie onder hun leerlingen. Naar aanleiding
hiervan is eerst een onderzoek verricht en is advies opgenomen om o.a. een
handleiding te ontwikkelen die door leerkrachten gebruikt kunnen worden in de klas.

6.1

Beschrijving van het ontwikkeld materiaal

Het ontwikkeld materiaal is een handleiding ter ondersteuning voor de leerkrachten
van Prikichi Kleuterschool om concentratieproblemen in de klas aan te pakken.
Hierin worden algemene informatie, aanbevelingen en de diverse aanpak methodes
met betrekking concentratieproblemen aangegeven.

6.2

Doelen

Het doel van het ontwikkeld materiaal is om steun te bieden aan de leerkrachten van
Prikichi Kleuterschool door hen meer inzicht te geven van het het probleem op hun
school, meer inzicht geven hoe ze concentratieproblemen op een pedagogisch en
didactische manier kunnen aanpakken om succesvol om te gaan met
concentratieproblemen in hun klas.

6.3

Doelgroep

Het ontwikkeld materiaal is bestemd voor alle leerkrachten van Prikichi
Kleuterschool om hun leerlingen met concentratieproblemen succesvol aan te
pakken.
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6.4

Motivatie

Naar aanleiding van de hoofdvraag en onderzoek “Hoe kunnen de docenten van
Prikichi Kleuterschool ondersteunt worden om optimaal om te kunnen gaan met
concentratieproblemen bij hun leerlingen?”, zag ik de behoefte om een handleiding
voor de leerkrachten te ontwikkelen met diverse aanpak methodes om
concentratieproblemen aan te pakken. De docenten gaven ook aan dat de manieren
waarop zij dit probleem aanpakken niet lijkt te werken. Dat heeft mij ook
gemotiveerd om naar alternatieve aanpak methodes op zoek te gaan.

De informatie die in de handleiding wordt opgesteld, kan gebruikt worden op
micro, meso- en macroniveau.
•

Micro: Alle leerkrachten kunnen de ideeën en informatie gebruiken en deze
toepassen in hun klas.

•

Meso: Het kan een handleiding voor de school zijn, waarbij alle
leerkrachten de informatie onder elkaar bespreken.

•

Macro: Deze handleiding kan ook landelijk gebruikt worden op hetzelfde
manier als bij de meso, maar dan in samenwerking met andere scholen die
ook met deze concentratieproblemen bij hun leerlingen kampen.
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Bijlage 1: Enquête Leerkrachten Prikichi Kleuterschool

Enquete leerkrachten

Deel A: Persoonlijke gegevens

1. Sekse

:

mannelijk

vrouwelijk

2. Nationaliteit

: ………………………..

3. Aantal dienstjaren : ………………………..
4. Opleiding(en)

:

APA
IPA
Anders:………………………..

Deel B: Kennis over het onderwerp “kinderen met concentratieproblemen”

1. Wat verstaat u onder concentratieproblemen bij kinderen in de klas?

__________________________________________________________________

weet niet

2. Hebt u als leerkracht informatie ontvangen / opgezocht over kinderen met concentratieproblemen?

ja
nee

3. Hebt u ervaring met kinderen met concentratieproblemen in de klas?

ja
nee

4. Heeft u momenteel een kind met concentratieproblemen in de klas?
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ja
nee

Zo ja, hoe gaat u om met dit kind, wat doet u om de leerrendement voor dit kind
te vergroten?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Merkt u dat de door u gekozen aanpak positieve resultaten oplevert?

ja
nee

6. Op welke wijze bent u geïnformeerd dat u een kind met concentratieproblemen in uw
klas heeft?

via ouders
via vorige leerkracht
via psycholoog / MdC / Psychiater
zelf opgemerkt

7. Als je een kind met concentratieproblemen in de klas heeft, wordt het gedrag in het
schoolteam besproken?

ja
nee

8. In het schoolteam wordt er over de aanpak van het kind met
concentratieproblemen besproken?

ja
nee
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Deel C: leerprestatie, gedrag en invloed bij kinderen met concentratieproblemen
•

Hoe is de leerprestatie van een kind met concentratieproblemen in de klas?

goed
voldoende
matig
slecht
•

Wat is het meest voorkomend kenmerk van een kind met concentratieprobleem in
de klas?

snel afgeleid
onrustig
angstig
dromend
maakt opdrachten niet af
anders………………………..
•

Heeft een kind met concentratieproblemen invloed op de rest van de kinderen in de
klas?

ja
nee

Zo ja, hoe gaan de kinderen hiermee om?

goed
slecht
afstotend
negerend
anders…………………...
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Deel D: Observatie en registratie
•

Hoe observeert u kinderen met concentratieproblemen?

doormiddel van een observatieformulier.
door gerichte aantekeningen te maken.
anders: nl, …………………………………………………….
•

Indien u een kind met concentratieproblemen observeert, op welke moment van de
schooldag vindt dit plaats? Je kunt meer mogelijkheden aankruisen.

tijdens instructie
tijdens inoefenen
tijdens verwerking
tijdens reflectie/ evaluatie
tijdens de gymnastiekles
tijdens pauze
tijdens zelfstandig werken
aan het begin van de dag
vóór de pauze
ná de pauze
aan het eind van de dag
•

Is een kind met concentratieproblemen beter af bij een speciaal onderwijs?

ja
nee

Waarom denk je dat?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Deel E: Competenties
•

Zijn er voldoende bijscholingen op het gebied hoe u met concentratieproblemen bij
leerlingen in de klas moet omgaan?

ja
nee
•

Welke competenties denkt u nodig te hebben om optimaal om te kunnen gaan met
de waargenomen concentratieprobleem bij kinderen in uw klas?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Bijlage 2: Enquête Leerkrachten Kleuterschool Siña Mi
Enquete leerkracht(en) Kleuterschool Siña Mi

Deel A: Persoonlijke gegevens

1. Sekse

:

mannelijk

vrouwelijk

2. Aantal dienstjaren : ………………………..
3. Naast de lerarenopleiding, hebt u ook een andere opleiding gevolgd, bv voor speciaal
onderwijs?
ja, welke? ________________________________
nee
4. Hoe vaardig bent u in het communiceren van de talen;
Papiamento: uitstekend / goed / matig
Nederlands: uitstekend / goed / matig
Spaans: uitstekend / goed / matig
Engels: uitstekend / goed / matig

Deel B: Ervaring met “kinderen met concentratieproblemen”

5. Zijn er kinderen in uw klas waarbij zij concentratieproblemen hebben?
ja, hoeveel? _____
nee

6. Zo ja, hoe gaat u over het algemeen om met dit kind/deze kinderen, wat doet u om
de leerrendement voor dit kind te vergroten?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

7. Welke andere aanpak/methodes kunt u gebruiken om de leerrendement voor
kinderen met concentratieproblemen te vergroten?
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. Merkt u dat de door u gekozen aanpak/methodes positieve resultaten oplevert?
ja
nee

Deel C: leerprestatie, gedrag en invloed bij kinderen met concentratieproblemen
•

Van het aantal kinderen die u hebt aangegeven bij Deel B, vraag 1. Kunt u aangeven
hoe de gemiddelde leerprestatie van de kinderen is?

•

Kind 1: goed / voldoende / onvoldoende

Kind 5: goed / voldoende / onvoldoende

Kind 2: goed / voldoende / onvoldoende

Kind 6: goed / voldoende / onvoldoende

Kind 3: goed / voldoende / onvoldoende

Kind 7: goed / voldoende / onvoldoende

Kind 4: goed / voldoende / onvoldoende

Kind 8: goed / voldoende / onvoldoende

Wat is het meest voorkomend kenmerk van een kind met concentratieprobleem in
de klas?
snel afgeleid
onrustig
dromend
maakt opdrachten niet af
anders………………………..

•

Heeft een kind met concentratieproblemen invloed op de rest van de kinderen in de
klas/groep (of vice versa)?
ja
nee

•

Zo ja, hoe gaan de kinderen hiermee om?
goed, ze storen zich niet zichbaar
slecht, ze reageren op het gedrag v.h. kind
afstotend, ze willen niks mee te maken hebben
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negerend, ze reageren niet erop
anders…………………..

Deel D: Observatie en registratie
•

Hoe observeert u kinderen met concentratieproblemen?
doormiddel van een observatieformulier.
door gerichte aantekeningen te maken.
anders: nl, …………………………………………………….

•

Indien u een kind met concentratieproblemen observeert, op welke moment van de
schooldag vindt dit plaats? U kunt meer mogelijkheden aankruisen.
tijdens instructie
tijdens inoefenen
tijdens verwerking
tijdens reflectie/ evaluatie
tijdens de gymnastiekles
tijdens pauze
tijdens zelfstandig werken
aan het begin van de dag
vóór de pauze
ná de pauze
aan het eind van de dag

•

Hoe worden de vorderingen of knelpunten in de ontwikkeling van kinderen
met concentratieproblemen aan het MdC-team en/of families gerapporteerd?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

•

Is een kind met concentratieproblemen beter af bij een speciaal onderwijs?
ja
nee
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Waarom denk je dat?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Deel E: Competenties
•

Zijn er voldoende bijscholingen/workshops op het gebied hoe u met
concentratieproblemen bij leerlingen in de klas/groep moet omgaan?
ja
nee

•

Denkt u bepaalde competenties* te moeten ontwikkelen zodat u optimaal kunt omgaan
met de waargenomen concentratieproblemen?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

* Comptenties worden beschouwd als een integratie van kennis, vaardighede
en attitudes en de verbinding daartussen.
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Bijlage 3: Interview vragen deskundigen
Interview vragen voor Deskundigen

1. Wat verstaat u als deskundige onder het woord
concentratieprobleem? (diagnose)

2. Wanneer mogen leerkrachten spreken over concentratie problemen bij
een leerling?

3. Hoeveel kinderen worden er in een (school)jaar bij de MdC aangemeld
voor concentratieproblemen?

4. Hoeveel van de aangemelde kinderen worden gediagnosticeerd met
een concentratieprobleem?

5. Zijn deze diagnoses gepaard met één of ander aandoeningen zoals bv
ADHD? Zo ja, welke zijn de meest voorkomende ziektebeelden?

6. Is er onderzoek gedaan op Aruba naar de aantal kinderen met
concentratieproblemen binnen het regulier onderwijs? (Heeft u misschien
tabellen die geregistreerd zijn waar ik een duidelijke overzicht kan krijgen
van aantal kinderen op Aruba met concentratieproblemen)?

7. Hoe wordt een diagnose van een kind met concentratieproblemen
vastgesteld? Wordt er gebruikt gemaakt van de CBCL (child behavior
checklist) of wordt er een andere vragen- of observatielijst gebruikt? Zo ja,
welke?

8. Welke behandelingen zijn er voor een kind met contratieproblemem?
(wordt er gebruik gemaakt van medicijnen?, zoja welke?)
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9. Hoe reageren de ouders over het algemeen als ze te weten komen dat hun
kind concentratie-problemen heeft?

10. Krijgen de ouders ook begeleiding bij de aanpak van hun kind met
concentratie-problemen?

11. Worden de naaste familie-leden ook bijgetrokken bij de begeleiding van een
kind met concentratieproblemen (Zo ja, wie bied deze begeleiding)?

12. Welke zijn de adviezen die u als deskundige kunt geven aan de ouders
van een kind met concentratieproblemen?

13. Welke zijn de meeste voorkomende kenmerken bij een kind met concentratieproblemen hier op Aruba?

14. Zijn de kenmerken verschillend tussen een basisschoolkind en een kleuter?

15. Welke zijn de adviezen en tips die u als deskundige aan leerkrachten geeft
om met een kind met concentratieproblemen om te gaan (in de klas)?

16. Welke structuur wordt het meest gebruikt voor een kind met concentratieproblemen zowel thuis als in de klas?

17. Blijven de kinderen met een diagnose voor concentratieproblemen door een
deskundige gemonitord?

18. Wat kunnen de (oorzaken en) gevolgen zijn bij een kind met
concentratieproblemen?

65

Yuraima Tromp – ASP Mei 2018

Bijlage 4: Observatielijst
Observatie kenmerken bij concentratieproblemen

Lesactiviteit voor de pauze: _____________________________

Naam:

D

R

O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

D= kijkt dromerig

S= speelt met iets (bv veters)

R= roept tussen door

P= praat met buren

O=kijkt omzich heen
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Tijd: ____________

S

P

Observatie kenmerken bij concentratieproblemen

Lesactiviteit na de pauze: _____________________________

Naam:

D

O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

D= kijkt dromerig

W= water of wc

O= kijkt omzich heen

Z= zucht diep

L= loopt rond
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Tijd: ____________

L

W

Z

Bijlage 5: Uitwerking Interviews
Interview 1: Telefonisch, Mevrouw Ortega, Orthopedagoog, gehouden op 19
oktober 2017 om 18:00 uur.

1. Wat verstaat u als deskundige onder het woord
concentratieprobleem? (diagnose)
Onder concentratieproblemen vallen een hoop factoren. Het kan zijn dat een
kind een stoornis heeft bijvoorbeeld ADHD of Autisme. Maar andere factoren
spelen ook een rol. Het kan ook komen door trauma door bijvoorbeels seksueel
mishandeling of “domestic violence”.

2. Wanneer mogen leerkrachten spreken over concentratie problemen bij
een leerling?
Hier op Aruba is er veel sprake van stigmatisering. De leerkrachten “labelen”
een kind voordat zij zelf een onderzoek doen of zonder het kind zelf eerst te
observeren. Hierdoor zijn er veel aanmeldingen, waardoor wij een lange
wachtlijst hebben van ongeveer 8 maanden.
3. Hoeveel kinderen worden er in een (school)jaar bij ……… aangemeld voor
concentratieproblemen?
Wij zijn de enige instelling dat een diagnose kan geven. De kinderen worden door
MdC naar hun huisarts verwezen en de huisarts verwijzen zij dan naar ons toe.
Dus: Lkr-MdC-Huisarts-KJP.

4. Hoeveel van de aangemelde kinderen worden gediagnosticeerd met
een concentratieprobleem?
Wij hebben geen data. Maar ik kan wel zeggen dat de meeste
aangemelde kinderen tot +/- 10 jaar, zijn jongens.

5. Zijn deze diagnoses gepaard met één of ander aandoeningen zoals bv ADHD?
Zo ja, welke zijn de meest voorkomende ziektebeelden?
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(Dit vraag werd niet gevraagd)

6. Is er onderzoek gedaan op Aruba naar de aantal kinderen met
concentratieproblemen binnen het regulier onderwijs? (Heeft u misschien
tabellen die geregistreerd zijn waar ik een duidelijke overzicht kan krijgen
van aantal kinderen op Aruba met concentratieproblemen)?
Wij hebben geen data. Ik kan een schatting geven. Van 400 a 500 kinderen,
worden ongeveer 30% gediagnosticeerd met ADHD, 25% met Autisme en de rest
zijn meestal een of ander angststoornis.

7. Hoe wordt een diagnose van een kind met concentratieproblemen vastgesteld?
Wordt er gebruikt gemaakt van de CBCL (child behavior checklist) of wordt er
een andere vragen- of observatielijst gebruikt? Zo ja, welke?
Wij doen dit door observaties. Soms gaan wij ook op school observeren.

8. Welke behandelingen zijn er voor een kind met contratieproblemem? (wordt
er gebruik gemaakt van medicijnen?, zoja welke?)
Psycho-educatie en therapie of ook theraplay. Er wordt ook medicijnen gebruikt.
Bij ADHD krijgen ze Retalin, bij Autisme Resperdal.

9. Hoe reageren de ouders over het algemeen als ze te weten komen dat hun
kind concentratie-problemen heeft?
De ouders nemen het gewoon. Want meestal hebben zij zelf al gemerkt dat
hun kind een probleem zou kunnen hebben.

10. Krijgen de ouders ook begeleiding bij de aanpak van hun kind met concentratieproblemen?
Natuurlijk! De ouders worden ook bijgetrokken.

11. Worden de naaste familie-leden ook bijgetrokken bij de begeleiding van een
kind met concentratieproblemen (Zo ja, wie bied deze begeleiding)?
Ja. Ons doel is een netwerkketen om samen met de Witgele Kruis te gaan
werken.

69
Yuraima Tromp – ASP Mei 2018

12. Welke zijn de adviezen die u als deskundige kunt geven aan de ouders van een
kind met concentratieproblemen?
Dit vraag werd niet gesteld.

13. Welke zijn de meeste voorkomende kenmerken bij een kind met concentratieproblemen hier op Aruba?
Leerprestaties gaan achteruit. Ook emotioneel gaan ze achteruit.

14. Zijn de kenmerken verschillend tussen een basisschoolkind en een kleuter?
Vanaf peuter worden de kenmerken zichtbaar, maar ook bij baby’s kunnen de
kenmerken zichtbaar zijn. De ouders merken dit zelf op via lezingen van
bijvoorbeeld Fundacion Autismo. Tot +/- 10 jaar oud zijn het meestal jongens
die aangemeld worden. In de tienerjaren krijg je zowel jongens en meisjes.

15. Welke zijn de adviezen en tips die u als deskundige aan leerkrachten geeft om
met een kind met concentratieproblemen om te gaan (in de klas)?
Het is belangrijk om een goed vertrouwensrelatie lkr-lln te hebben. Laat het
kind zich veilig voelen.

16. Welke structuur wordt het meest gebruikt voor een kind met concentratieproblemen zowel thuis als in de klas?
Ik zou “Conscious Discipline” aanraden. Maar niet voor extreem draagstoornis.

17. Blijven de kinderen met een diagnose voor concentratieproblemen door een
deskundige gemonitord?
Dit vraag werd niet gevraagd.

18. Wat kunnen de (oorzaken en) gevolgen zijn bij een kind met
concentratieproblemen?
Dit vraag werd niet gevraagd.
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Interview 2: Mevrouw Guevara, Orthopedagoog, gehouden op
25 oktober om 14:00 uur

1. Wat verstaat u als deskundige onder het woord
concentratieprobleem? (diagnose)
Concentratieproblemen wordt in twee soorten verdeeld:
concentratieproblemen en concentratiestoornis. Bij concentratieproblemen
heeft het kind moeite om concentratie te hebben en houden bij een
bepaalde activiteit of opdracht. Bij een stoornis is de vereiste vorm van
concentreren niet goed ontwikkeld. Er zijn 3 typen; onoplettende, ernstig
aandachts zwakken, denk aan ADHD en een combinatie hiervan.

2. Wanneer mogen leerkrachten spreken over concentratie problemen bij
een leerling?
Bij onoplettende; zoek dan de factoren in de leerkracht, thuissituatie,
leerstof of als het kind ziek is, bv griep heeft.

3. Hoeveel kinderen worden er in een (school)jaar bij de MdC aangemeld
voor concentratieproblemen?
De kinderen worden niet aangemeld voor concentratieproblemen, maar voor
gedragsproblemen. Concentratieproblemen is dan een onderdeel van het
gedragsprobleem. Wij hebben geen cijfers, maar wel is er een wachttijd van
ongeveer 8 maanden. Belangrijk om te melden zodra je iets merkt, want
anders gaat een hele schooljaar voorbij zonder dat het kind hulp krijgt,
indien nodig.

4. Hoeveel van de aangemelde kinderen worden gediagnosticeerd met
een concentratieprobleem?
Geen cijfers beschikbaar.
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5. Zijn deze diagnoses gepaard met één of ander aandoeningen zoals bv
ADHD? Zo ja, welke zijn de meest voorkomende ziektebeelden?
Ja. De meest voorkomende ziektebeelden zijn ODD, ADHD en Autisme.

6. Is er onderzoek gedaan op Aruba naar de aantal kinderen met
concentratieproblemen binnen het regulier onderwijs? (Heeft u misschien
tabellen die geregistreerd zijn waar ik een duidelijke overzicht kan krijgen
van aantal kinderen op Aruba met concentratieproblemen)?
Geen data beschikbaar.

7. Hoe wordt een diagnose van een kind met concentratieproblemen
vastgesteld? Wordt er gebruikt gemaakt van de CBCL (child behavior
checklist) of wordt er een andere vragen- of observatielijst gebruikt? Zo ja,
welke?
Observaties in de klas.
Intake: school en thuis.
Vragenlijst: Ontwikkelingsanamnese, CEF, AVL, CBCL (meest gebruikt),
TRF en Youth Self Report
Symptomen ook aanwezig bij andere contexten bijvoorbeeld ook aanwezig
op sociaal gebied.
Als je het niet anders kan veklaren: de symptomen kunnen niet
anders verklaard worden door aanwezigheid van een andere stoornis.

Als het aan de leerkracht zelf ligt, dan kan je het gedrag ook in
andere kinderen terug zien.

8. Welke behandelingen zijn er voor een kind met contratieproblemem?
(wordt er gebruik gemaakt van medicijnen?, zoja welke?)
Bij concentratieproblemen kijken wij eerst naar de factoren en hieraan
werken. Wij geven advies aan leerkrachten en ouders. Als het ook te
maken heeft met opvoedingsproblemen, wordt de sociaal maatschappelijk
werkerkster bijgetrokken.
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Bij ernstige concentratieproblemen krijgt het kind ambulante begeleiding. Wij
werken aan een handelingsplan. Criterias hiervoor: Heeft hulp nodig en is
gemiddeld intelligent. Hierin krijgt het kind muziek therapie, psychomotorisch
therapie, wordt behandeld door psycholoog, sociaal maatschappelijk
werkster, Ib’er en Logopedist.

Bij een gedragstoornis gaan wij werken aan de symptomen die aanwezig zijn
en ook de gevolgen hiervan. De DSM-5 stelt de graad van de stoornis
vast:licht, matig, zwaar. Ook is er een interventieprogramma voor ouder en
kind

Mdc helpt de leerkracht met tips, consultatie en ook ambulante begeleiding.

Farmacotherapie is voor kinderen die medicijnen nodig hebben. Dit wordt
door de KJP gegeven.

Therapie voor ouders wordt door KJP en Sociale Zaken gegegeven.

9. Hoe reageren de ouders over het algemeen als ze te weten komen dat hun
kind concentratie-problemen heeft?
Ze reageren verschillend.

10. Krijgen de ouders ook begeleiding bij de aanpak van hun kind met
concentratieproblemen?
Bij de intake krijgen ze tips. Anders worden ze naar de Sociale Zaken
verwezen. Voor een diagnose worden ze naar de KJP verwezen. Ze krijgen
ook psycho-educatie waar ze een informatie krijgen over de stoornis.

11. Worden de naaste familie-leden ook bijgetrokken bij de begeleiding van een
kind met concentratieproblemen (Zo ja, wie bied deze begeleiding)?
Ja. Hetzelfde als bij vorige vraag.
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12. Welke zijn de adviezen die u als deskundige kunt geven aan de ouders
van een kind met concentratieproblemen?
Dit vraag werd niet beantwoord.

13. Welke zijn de meeste voorkomende kenmerken bij een kind met concentratieproblemen hier op Aruba?
Leerprestaties gaan achteruit. Ze kunnen snel afgeleid worden. Zijn soms
dromerig in klas. Gaan met andere klasgenoten praten in plaats van naar de
juffrouw te luisteren.

14. Zijn de kenmerken verschillend tussen een basisschoolkind en een kleuter?
Op de basisschool is er sprake van “gedwongen aandacht” waardoor het
meer opvalt. Bij kleuters is het “minder gedwongen”. Er is een “gap” tussen
kleuter en basis. Het moet een overgang zijn.

15. Welke zijn de adviezen en tips die u als deskundige aan leerkrachten geeft
om met een kind met concentratieproblemen om te gaan (in de klas)?
Kijk naar de factoren: lesinhoud, leeromgeveing,
etc. Bij stoornis is psychoeducatie belangrijk.
Maak een beloningssysteem en draag zelf verantwoordelijkheid.
Geef effectieve instructie.
Maak een stappenplan. Negeer
ongewenst gedrag. Praat het
probleem met de klas.

16. Welke structuur wordt het meest gebruikt voor een kind met concentratieproblemen zowel thuis als in de klas?
Maak duidelijke dagindeling, maak bijvoorbeeld gebruik van dagritmekaarten.

17. Blijven de kinderen met een diagnose voor concentratieproblemen door een
deskundige gemonitord?
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Ja, moet geevalueerd worden. Bij gebruik van medicatie moet telkens
gecontroleerd worden. Als er geen hulpvraag meer is, dan wordt de
zaak gesloten. Sommige zaken worden na een tijdje heropent.

18. Wat kunnen de (oorzaken en) gevolgen zijn bij een kind met
concentratieproblemen?
Gedragsproblemen, leerproblemen, angstproblemen, motorische
problemen, slaapproblemen en ook verslavingsproblemen.

De oorzaken hiervan zijn meestal niet duidelijk. Het kan genen bepalend
zijn, maar dit is niet bewezen.
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