
Ben je vroeg? Klets alvast met de rest!

Heb je vragen? Gebruik de chat. 

Dit webinar wordt opgenomen zodat je collega’s het terug kunnen kijken.

Zorg dat je pen en papier klaar hebt liggen.

Je krijgt de slides toegestuurd J.

Zet je microfoon op mute en je camera uit zodra
we beginnen.

Leuk dat je aanwezig bent bij dit webinar J. Voordat we beginnen, dit zijn de spelregels:

Aandacht, concentratie & uitstelgedrag



Bio-psycholoog

UL/UvA/VU

Jay N. Borger, MSc



Aandacht, concentratie & uitstelgedrag



Programma
• De basis van aandacht, concentratie & uitstelgedrag 
• Tips & Tricks



Wat is aandacht? 



Wat is concentratie? 



Gemiddeld meer 
dan 1 maand per 

jaar



• 85 X per dag 

• 15 IQ punten lager 

Onderzoek



“We’re the product. Our attention is 
the product being sold to advertisers.”

Justin Rosenstein
voormalig ingeneur Facebook en Google



Trucs



Trigger

Beloning

Gedrag



75% van studenten 
procrastineert

Steel, 2007, 2018





Steel, 2007/2016/2018

Temporal motivation theory





Tips & tricks
1. Vernietig afleidende aandachtstrekkers
2. Stimuleer concentratie
3. Plan en start je gedrag 



Vernietig afleidende 
aandachtstrekkers



Concentreren

Multi-tasken



Stap 0: Wakker motivatie aan
Optie 1 Optie 3Optie 2



Stap 1: Notificaties uit
Andriod IOS



Stap 2: Verstop Apps
Andriod IOS



Stap 3: Maak het leuk

Forest Donut dog Focus Plant



Stap 4: Verander omgeving

4.Koptelefoon op

1.Schoon bureau 3.Geef signaal

2.Telefoon weg



Stap 5: Verander digitale omgeving
Block websites

Ctrl + w
Sluit tabbladen





Gedragsplan

Als (trigger), 
(startritueel) 

dan (gedrag).
Daarna krijg ik (beloning)..

Als…Dan…Plan



Gedragsplan

Als… Dan… Plan

Als ik aan mijn bureau/tafel 
ga zitten..

Zet ik mijn smartphone op de 
vliegtuigtoestand en mijn
websiteblocker aan. 

Daarna ga ik tenminste 30 min. 
Engels studeren.

Als ik klaar ben mag een
aflevering GoT kijken met 
Engelse ondertiteling.

Trigger

Startritueel

Gedrag

Beloning



Als-dan-plan Meet gedrag Reflecteer op 
als-dan-plan

Reflectiecyclus

Korthagen, 2001; Korthagen et al., 2013; Waltors & Taylor, 2012 



Checky

Stap 6: Meet gedrag
Quality time Schermtijd (IOS) Social fever



Vraag

Hoeveel minuten per dag 
besteed jij aandacht aan 

je telefoon?



Vernietig afleidende aandachtstrekkers

• Stap 0: Wakker motivatie aan
• Stap 1: Zet notificaties uit
• Stap 2: Verstop apps
• Stap 3: Maak het leuk
• Stap 4: Verander omgeving
• Stap 5: Verander digitale omgeving
• Stap 6: meet je eigen gedrag 

Verwerk alle stappen in een gedragsplan



Werkblad

Maak een plan: 

https://tinyurl.com/y65h8l8n



3. Stimuleer
concentratie



Denkplaat



Activeer leerlingen



Actieve werkvormen
Welke actieve werkvormen kan je (digitaal) inzetten?  

https://answergarden.ch/1544374



Polsen-proberen-passen
Buzz groepjes 
Jigsaw
30 seconds
Debat (estafette/ Twitter)
Persconferentie
Elevator pitch
Denkplaaten

Brainstorm
Wisbordjes
Flashcards
Rusissch roulette
Exit pass
Post-it
Één tegen allen
Quiz (plickers, socrative, quizziz, 
kahoot, nearpod, lessonup, 
mentimeter, Peardeck, Google forms)

Individueel Samen



Werkblad

Maak een plan om in de volgende les minimaal 2 
activerende werkvormen te gebruiken



Plan en start je 
gedrag



Plan je meest belangrijke taak



Time-boxing
1. Selecteer de opdracht/taak waar je tegenop kijkt
2. Verdeel deze taak in kleinere subtaken, schat hoe lang ze ongeveer 

duren
3. Zet ze in logische volgorde
4. Stel deadlines in
5. Zet je wekker voor de subtaken en noteer het als je er qua tijd ver 

af zit
6. Plan tussen de taken voor pauzes die belonend zijn 

Motiverende TED talk  voor studenten
https://www.youtube.com/watch?v=TQMbvJNRpLE&feat
ure=youtu.be&app=desktop Cirillo, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=TQMbvJNRpLE&feature=youtu.be&app=desktop


Temporal motivation theory

Vernietig afleidende aandachtstrekkers 

Time-boxing

Time-boxing

Activerende werkvormen



Gedragsplan

Als… Dan… Plan

Als ik studeerstof krijg voor een
toets.

Pak ik mijn agenda.

Vervolgens verdeel ik de lesstof
gelijkmatig over het aantal
lesuren -2. 

Als het goed is gekeurd hoef ik
het ten minste 1x niet meer te
laten zien.

Trigger

Startritueel

Gedrag

Beloning



Werkblad

Brein essentials | Informatie | Aandacht & concentratie | Organiseren & prioriteren

Maak een plan om leerlingen te helpen met 
uitstelgedrag



“Het ene oor in en het andere weer uit”





Feedback

https://tinyurl.com/y2l9lhwz



Voeg me toe op Linkedin!
https://www.linkedin.com/in/jay-borger/

Onderschrijvingen/aanbevelingen helpen mij enorm J!

jay@neurohabits.nl
www.neurohabits.nl

06 48820872

Jay N. Borger, MSc

https://www.linkedin.com/in/jay-borger/
mailto:David@neurohabits.nl
http://www.neurohabits.nl/

