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Samenvatting
De onderzoeksvraag die in dit meesterstuk onderzocht werd luidde:
‘Wat is het effect op de taakgerichtheid van twee leerlingen met ADHD en één
leerling met ADHD/PDDNOS in groep 4, na het spelen tijdens het ochtendspeelkwartier op een schoolplein met natuurlijke elementen en op een ‘gewoon’ schoolplein?’
Over de invloed van buitenspelen in een natuurlijke omgeving met betrekking op de
concentratie van leerlingen werd de laatste tijd regelmatig geschreven. In de media
werd bijvoorbeeld aandacht besteed aan de mogelijke verbanden tussen een gebrek
aan groen in de leefomgeving en de toename van ADHD bij leerlingen (Jippes,
2012). In ‘Het laatste kind in het bos’ (Louv, 2007) wordt beschreven dat de huidige
generatie vrijwel geen kennis meer heeft van de natuur. In ‘Laat ze buiten spelen’
(Tovey, 2011) wordt beschreven dat leerlingen bijna niet meer buiten spelen en het
belang van buiten spelen in de natuur. In ‘Vrij spel voor natuur en kinderen’ (Leufgen
& Lier, 2007) worden prachtige natuurspeelplekken voor leerlingen beschreven.
De facetten van de onderzoeksvraag werden allereerst vanuit de theorie onderzocht
zoals de kenmerken van een natuurlijk plein, het verschil in speelgedrag op een gewoon schoolplein, een plek met natuurlijke elementen en de taakgerichtheid in relatie
tot ADHD/PDDNOS. Het praktijkonderzoek werd opgezet dat een antwoord moest
geven op de onderzoekvraag. Er werden verschillende onderzoeksmethoden gebruikt zoals: de tijdsteekproef, een algemene observatie, een enquête ten behoeve
van de nul- en eindmeting en een enquête in de vorm van de ‘smiley’ kaart. De genoemde leerlingen werden geobserveerd op taakgerichtheid na het speelkwartier
gedurende zes weken. De ene dag speelden de leerlingen op het huidige plein
(schoolplein met veel stoeptegels) en de andere dag op een plek met natuurlijke
elementen. Na het speelkwartier gingen de leerlingen zelfstandig aan het werk met
de verwerking van taal en spelling. Na analyse van de data van de verschillende onderzoeksmethoden lieten de resultaten een mogelijk positieve invloed op taakgerichtheid zien wanneer de betreffende leerlingen hadden gespeeld op een plek met
natuurlijke elementen. Dit is een uitslag die aansluit bij de onderzochte theorie en
uitnodigt tot vervolgonderzoek. Vanuit mijn onderzoek en vanuit de theorie zeg ik nu:
‘Laat ze buiten spelen’ (Tovey, 2011).
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Introductie
Wie ben ik
In 1977 ben ik geslaagd voor de pedagogische academie. Sinds die tijd ben ik met
veel plezier werkzaam in het onderwijs. Ik heb les gegeven aan alle leergroepen. Tot
nu toe ben ik werkzaam geweest op zeven verschillende scholen. Ik vind het prettig
om een veilige omgeving voor de leerlingen te creëren, waardoor zij zich lekker in
hun vel voelen. Als ik kijk naar toen ik begon in het onderwijs dan merk ik dat de ouders en de leerlingen veel mondiger zijn geworden. Er wordt ook veel meer actie ondernomen voor leerlingen met gedragsproblemen.
Momenteel ben ik parttime leerkracht in groep drie en vier op een openbare basisschool in plaats X. Op deze school werk ik inmiddels zes jaar.
Persoonlijke motivatie
In mijn klas zijn er veel leerlingen die speciale aandacht nodig hebben. Er zijn drie
leerlingen met ADHD en drie leerlingen met PDDNOS. Om deze leerlingen beter te
kunnen begeleiden ben ik begonnen aan de studie voor gedragsspecialist.
Waardoor ben ik geïnspireerd?
Vorig jaar heb ik deelgenomen aan de conferentie ‘Laat ze buiten spelen, pleidooi
voor gezonde risico’ in Tilburg op 21 april 2011. Deze conferentie werd georganiseerd door Fontys opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg.
De aanleiding van deze conferentie was het verschijnen van het boek ‘Laat ze buiten
spelen, pleidooi voor gezonde risico’s’ (Tovey, 2011). De sprekers (Both, Lobst en
Bogaard) maakten mij enthousiast over het spelen in een natuurlijke omgeving omdat ik de mogelijkheid zag om dit te gaan toepassen op onze school.
We weten allemaal nog wel waar we vroeger als kind gespeeld hebben en hoe fijn
dat was. Ik zelf kan de plekken zo voor mijn geest halen, zo’n indruk heeft dat op mij
gemaakt. Vroeger als kind speelde ik altijd buiten. Wij woonden vroeger in Amersfoort, vlak bij Den Treek en daar gingen wij veel met onze ouders naar toe. Vlak bij
ons huis was een bosje met een veldje, het Olympia veldje. We bouwden daar hutten
en speelden verstoppertje. Met onze kinderen zijn we ook veel buiten. Altijd natuurvakanties, wandelen in de bergen. Onze kinderen zijn er dol op. We wandelen veel
met onze hond en zoeken mooie plekken uit. Op de dagen dat ik niet werk wandel ik
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regelmatig met de hond. Het is dan heerlijk om je hoofd leeg te maken. Misschien dat
ik daarom zo verknocht ben aan de natuur en ook het belang ervan in zie. Dit is zeker een reden waarom ik de leerlingen van nu daar ook deelgenoot van wil maken. Ik
hoop dat de leerlingen op deze manier meer plezier hebben op school en daardoor
meer ontspannen. En dat geeft de mogelijkheid om beter te leren.
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Hoofdstuk 1 Aanleiding van het onderzoek en probleemstelling
Een veel gehoorde klacht van leerkrachten bij ons op school is tegenwoordig, dat de
leerlingen steeds meer moeite hebben om zich goed te concentreren op de lesstof.
Tijdens de lessen lopen wij hier ook tegen aan. Leerlingen zijn sneller afgeleid en
hebben moeite om hun aandacht bij de les te houden. Dit is vooral merkbaar bij drie
leerlingen in mijn klas (groep drie en vier) die de diagnose hebben van ADHD. Tijdens mijn studie voor gedragsspecialist heb ik ook over deze concentratieproblemen
gelezen (Wolf & Beukering, 2009), onder andere over de problemen die de leerlingen
met ADHD zelf ervaren en hoe de leerkrachten het ervaren om met deze leerlingen
te werken. Er wordt beschreven welke strategieën er gevolgd kunnen worden om
deze leerlingen goed met hun taken te kunnen helpen.
1.1 Doel van het onderzoek
Leerkrachten bij ons op school vinden dat er in de huidige werksituatie veel concentratieproblemen voorkomen bij de leerlingen. Leerlingen hebben moeite om hun aandacht bij de les te houden, ze krijgen hun taak niet af. Dit is ook merkbaar bij de leerlingen in mijn groep. Ze hebben het nodig om af en toe naar buiten te gaan om even
te kunnen bewegen, lang stilzitten is een grote opgave voor een aantal leerlingen.
Louv (2005) stelt dat het belangrijk is om de kinderen weer in contact te brengen met
de natuur. Doordat groene plekken het opmerkingsvermogen van kinderen aan
scherpen is het goed mogelijk dat ze op deze plekken beter in staat zijn helder te
denken en op een effectieve manier met stress om te gaan (Wells, 2000).
Om de concentratieproblemen te verminderen wil ik het volgende onderzoeken. Als
leerlingen zich goed kunnen uitleven in het speelkwartier, zouden ze daarna meer tot
rust kunnen komen. Het gevolg zou kunnen zijn dat zij zich dan in de klas beter kunnen concentreren. Een omgeving met natuurlijke elementen lijkt leerlingen meer kansen te bieden om zich uit te leven.
Een bijkomend voordeel van dit onderzoek zou kunnen zijn dat we de school kunnen
profileren ten opzichte van andere scholen in het dorp. We bieden de mogelijkheid
om een buitenklas te creëren, waar leerlingen direct in contact staan met de natuur.
Hier wordt later op teruggekomen.
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1.2 De onderzoeksvraag met deelvragen
De Onderzoeksvraag:
‘Wat is het effect op de taakgerichtheid van twee leerlingen met ADHD en één
leerling met ADHD/PDDNOS in groep 4, na het spelen tijdens het ochtendspeelkwartier op een schoolplein met natuurlijke elementen en op een ‘gewoon’ schoolplein?’

Deelvragen:


Hoe ziet de taakgerichtheid na het spelen op een plein met natuurlijke elementen na het ochtendspeelkwartier van deze leerlingen eruit?



Hoe ziet de taakgerichtheid na het spelen op een ‘gewoon’ plein na het ochtendspeelkwartier van deze leerlingen eruit?

1.3 Hypothese
De hypothese is dat het spelen tijdens het ochtend speelkwartier op een plein met
natuurlijke elementen positieve invloed heeft op de taakgerichtheid van twee leerlingen met ADHD en één leerling met ADHD/PDDNOS.
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Hoofdstuk 2 Theoretische onderbouwing
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de theorie achter de belangrijkste onderwerpen binnen de onderzoeksvraag beschreven. Belangrijke onderwerpen binnen de onderzoeksvraag
zijn: spelen in de natuur, kenmerken van een schoolplein met natuurlijke elementen
en spel op een ‘gewoon’ schoolplein, taakgerichtheid in relatie tot ADHD en in relatie
tot het buitenspelen.
2.2 Spelen in de natuur
Langers, Blitterswijk, Brinkhuijsen & Westerink (2008, p.14) zeggen:
Een groene of natuurlijke omgeving, die zodanig is vormgegeven dat een situatie wordt gecreëerd waarin leerlingen vrij hun weg kunnen zoeken, zintuiglijke ervaringen kunnen opdoen en zichzelf fysiek kunnen testen of juist ontspannen.De natuur zelf is het onderwerp van spelen.
Buiten spelen in de natuur is belangrijk voor leerlingen. De mentale groei van leerlingen wordt gestimuleerd, mede dankzij de gunstige invloed van natuur op de concentratie en zelfdiscipline en door het vergemakkelijken van sociale contacten met
andere leerlingen. Bij leerlingen met ADHD bleek het spelen in een natuurlijke omgeving de symptomen van ADHD te verminderen (Langers et al., 2008). Doordat Groene plekken het opmerkingsvermogen van leerlingen aanscherpen is het goed mogelijk dat ze op deze plekken beter in staat zijn helder te denken en op een effectieve
manier met stress om te gaan (Wells, 2000).
Wells (2000) verrichtte een onderzoek waaruit bleek dat leerlingen hun aandacht
langer kunnen vasthouden als zij in de natuur zijn. Wanneer leerlingen meer tijd
doorbrengen in de natuur, minder televisie kijken en toegang hebben tot uitdagender
speel- en leeromgevingen, zou dit hun concentratieproblemen verminderen en minstens zo belangrijk, hun levenslust, vergroten (Louv, 2005). Natuur (planten en dieren, natuurrijke plekken) draagt bij aan het welzijn en een brede ontwikkeling van
kinderen, alle leerlingen. Aandacht herstel, 'mentaal uitrusten', is daarbij een belangrijk sleutelbegrip. Natuur werkt ook preventief wat betreft het ontstaan van aandachtsproblemen. Bij leerlingen met aandachtsproblemen kan natuur matigend, ont-
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spannend werken. Natuur is daarom een bondgenoot bij zorgverbreding (Both,
2007).
Buitenspel biedt een unieke omgeving die kwalitatief verschilt van de binnen omgeving (Tovey, 2005). Het biedt ruimte en een grotere mate van vrijheid om dingen uit
te proberen, te exploreren en te experimenteren zonder de beperkingen die bij een
binnen omgeving horen. Leerlingen hebben in een natuurlijke omgeving een grotere
vrijheid om interactie te hebben met de omgeving. De natuurlijke omgeving dient als
stimulans voor de experimentele beleving van de activiteiten die de leerlingen uitvoeren (Tovey, 2005). Het spelen in een natuurlijke omgeving is voor een kind een zintuiglijke beleving. Planten in de natuurlijke omgeving zorgen voor een vredige beleving van de omgeving. Het groen buiten werkt ontspannend. Dit geldt nog meer voor
het buitenspelen in het groen tijdens pauzes en na schooltijd, op plekken waar leerlingen zich terug kunnen trekken en plekken waar ze samen met anderen kunnen
spelen en praten (Both, 2005). Leerlingen beoordelen de natuurlijke omgeving niet
op uiterlijkheden maar op de manier waarop zij interactie hebben met de omgeving.
Leerlingen kunnen leren om iets te beheersen en zijn bereid om risico’s te nemen.
Andere verschillen met binnen zijn: zonlicht, geluiden, geuren, frisse lucht en leerlingen hebben meer bewegingsvrijheid (Tovey, 2005). Het is goed voor de motorische, zintuigelijke, sociale en persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Bewegingsspel in de buitenlucht is van vitaal belang voor het leren (Tovey, 2005). Bewegingen
zoals glijden, rollen, draaien, springen, tollen en schommelen stimuleren het evenwichtszintuig: de bewustwording van bewegingen ten opzichte van de grond. Dit is
essentieel voor balans, houding en ruimtelijk bewustzijn. Het bewust zijn van onze
plek in de ruimte is nauw verbonden met onze emotionele ontwikkeling, een gevoel
van wie we zijn (Tovey, 2005). Het spel krijgt meer prikkels als het buiten in de open
ruimte gespeeld kan worden. Jongens hebben de ruimte om andere leerlingen minder te storen en hebben minder conflict momenten (Tovey, 2005). Er moet de leerlingen gelegenheid geboden worden ze te laten doen wat ze nooit eerder gedaan
hebben, hun grenzen verleggen, hun mogelijkheden te vergroten en proberen dat ze
hun angst overwinnen (Lier & Leufgen, 2010). Het rapport ‘Spelen in het groen’ geeft
de resultaten weer van een onderzoek naar het speelgedrag, de lichamelijke activiteit, de concentratie en de stemming van kinderen na een bezoek aan een natuur-
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speeltuin (Berg, Koenis & Berg, 2007). Twaalf jaar geleden werd in Engeland een
nationaal onderzoek gedaan naar de pedagogische kwaliteit van schoolterreinen. Dit
leidden tot de oprichting van de organisatie ‘Learning through Landscapes’, die scholen helpt bij de ontwikkeling van hun schoolterrein dat uitdaagt tot leren en spelen.
Vanuit het Engelse project ‘Learning through Landscapes’ (netwerk die scholen helpt
bij de ontwikkeling van hun leerlandschappen), wordt bijvoorbeeld gemeld dat na het
herinrichten van het schoolterrein er minder agressie is en dat er meer plekken zijn
voor kleine groepen leerlingen met verschillende bewegingsbehoeften. Het 'groen'
heeft een kalmerende invloed (Both, 2005).
Het onderzoek naar de effecten van natuurervaringen op concentratie van leerlingen
staat nog in de kinderschoenen. Des te meer een uitdaging om dit in de praktijk te
gaan onderzoeken (Langers et al., 2008). Dit onderzoek biedt een kans om een kleine bijdrage te leveren.
2.3 Kenmerken natuurlijk plein
Wat trekt leerlingen aan in de natuur? Volgens Tovey (2005) kijken leerlingen in de
eerste plaats naar wat je op een bepaalde plek kunt doen. Het moet vooral doe- natuur zijn waar ze heerlijk kunnen fantaseren, spelen, rennen, klimmen en klauteren.
We weten dat leerlingen in staat zijn om hun omgeving om te vormen tot plaatsen om
te spelen (Leufgen & Lier, 2007). Ze moeten hier hun fantasie in kwijt kunnen. Het is
belangrijk om ruimtes met een speciaal doel te creëren. Denk aan verhoogde ruimtes, door het aanleggen van glooiingen, hellingen, hopen en heuvels, door bomen,
boomhutten en vaste apparaten met verhoogde plateaus. Ongerepte en wilde ruimtes waar de leerlingen de ervaring op kunnen doen door over sluippaadjes te lopen
door hoog gras en struikgewas dat hoger is dan de hoofden van de leerlingen, alsof
ze door de jungle sluipen. Ruimtes voor verbeelding waar de leerlingen zelf hun fantasie kwijt kunnen. Hutten kunnen bouwen e.d. Losse onderdelen zoals houtblokken,
planken, banden, dozen, ladders, zeilen, dekens e.d. om zelf een hut te maken en
om mee te sjouwen. Struiken, bomen met laaghangende takken, open plekken in
dicht beplante gebieden, geheime doorgangen kunnen ruimtes bieden om een hut te
maken. Ruimtes voor beweging en rust (Tovey, 2005). Er wordt een beroep gedaan
op het kind als onderzoeker. Er zijn steeds weer nieuwe dingen te ontdekken (Both,
2003).
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Vlakke speelgebieden bieden een beperkte ruimte voor beweging. Speelgebieden
zouden mogelijkheden moeten bieden voor een groot aantal verschillende bewegingen in verschillende situaties. Bijvoorbeeld kruipen, liggen, rollen, draaien, keren,
omhoog tillen, glijden, zwaaien, balanceren, hangen, slaan, duwen, gooien, klimmen,
lopen, overstappen, springen (Tovey, 2005). Onderzoek door Fjortoft (2001) heeft
aangetoond dat oneffen grond leerlingen hun balans en coördinatie kan doen ontwikkelen. Kronkelende en golvende paden bieden verschillende bewegingsvormen. Het
is ook aangetoond dat leerlingen op ruig en ongelijk terrein veel minder vaak vallen
dan op een vlak terrein (Fjortoft, 2001).
2.4 Spel op ons huidige plein
Het spel op ons huidige plein is spelen op een kaal plein met veel stoeptegels. Op de
onderzoeksschool wordt opgemerkt dat de leerlingen zich vervelen op het plein. Ze
hangen rond of lopen achter elkaar te rennen en duwen en spelen een ruw spel. Er is
veel ruzie. De leerlingen kunnen hun fantasie niet voldoende kwijt. Het spel is ook
verschillend. Op een groot vlak terrein zijn leerlingen gewend elkaar maar achterna
te rennen (Fjortoft, 2001). Op ons huidige plein wordt rondgelopen door leerkrachten
om het gedrag van de leerlingen goed te kunnen volgen. Er is per klas een lijst gemaakt met leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben als ze buiten spelen tijdens het ochtend speelkwartier. Door onderzoek te gaan doen kan er gekeken
worden of het ook echt zo is en invloed heeft op de drie leerlingen die mee doen aan
het onderzoek. Van hieruit wordt nu terug gegaan naar de onderzoeksvraag om te
onderzoeken wat het effect is van buitenspelen tijdens het ochtend speelkwartier in
een natuurlijke omgeving en tijdens het spelen op een “gewoon” schoolplein op de
taakgerichtheid van deze drie leerlingen met ADHD als ze weer terug zijn in de klas.
2.5 Taakgerichtheid in relatie tot ADHD
Bruys (2007), Timmerman (2009) en Lieshout (2009) beschrijven wat de relatie is
tussen leerlingen met ADHD en taakgericht gedrag. In elke klas zitten wel kinderen
die niet stil kunnen zitten en wiebelen op hun stoel. Ze praten voor hun beurt, roepen
van alles door de klas, waardoor ze soms nauwelijks wat van de instructie oppikken.
Volgens Bruys (2007), Lieshout (2009) en Timmerman (2009) zijn de leerlingen met
ADHD niet in staat om zich zelfstandig tot een taak te richten. Zij moeten hiermee
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geholpen worden. In de klas wordt er met deze leerlingen met de ‘Beertjes’ methode
gewerkt (Timmerman, 2009). Leerlingen met ADHD hebben aandachts- en concentratieproblemen en zijn impulsief en overbeweeglijk (Lieshout, 2009). ADHD is een
ontwikkelingsstoornis van het inhibitiesysteem, het remsysteem. Volgens Lieshout
(2009) is het een verschijningsvorm dat leerlingen met ADHD moeite hebben om taken af te maken, te organiseren, te ordenen en te plannen en hebben ze tevens concentratie- en aandachtsproblemen. Volgens Timmerman (2009) hebben leerlingen
met ADHD te kampen met een tekort aan aandacht -vermogen, wat aan de basis ligt
van een goede werkhouding. Volgens Bruys (2007) hebben leerlingen met aandachtsproblemen moeite om zich op de taak te richten. De op-en-af methode, waarbij
een leerling de momenten van ingespannen bezig zijn afwisselt met ontspanning,
kan een houvast zijn voor het op bouwen van een goede concentratie waarbij de
leerling beter taakgericht kan werken (Bruys, 2007). Voor een leerling met ADHD is
het goed om tussen het werken door extra beweegpauzes in te lassen, waarbij de
leerling zich fysiek mag afreageren (Bruys, 2007). Het is de diversiteit van bewegingsvormen die zo belangrijk is voor alle leerlingen en speciaal voor leerlingen met
ADHD en ADHD/PDDNOS. Om deze reden is het spelen op een plek met natuurlijke
elementen belangrijk (Tovey, 2005). Eén van de leerlingen heeft ADHD/PDDNOS.
PDDNOS is een aan autisme verwante stoornis. De term autisme geeft al aan dat de
interactie niet spontaan verloopt. Het gaat om in zichzelf gekeerde mensen. Het is
belangrijk om veiligheid te creëren door structuur aan te bieden. Duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur in ruimte, tijd en activiteit zijn belangrijk (Lieshout, 2009).
Met het oog op het buitenspelen is het van groot belang dat je veiligheid creëert door
voor een zo veilig mogelijke omgeving te zorgen door middel van routine, regelmaat,
structuur (in tijd, ruimte, activiteit en materiaal), maximale voorspelbaarheid en overzichtelijke situaties (Lieshout, 2009). Voor deze leerling is het belangrijk dat er een
plek is waar zij zich kan terug trekken wanneer het even te veel is. De leerling moet
steeds goed worden voorbereid op nieuwe situaties en overgangen, veel positieve
aandacht geven en accepterend zijn met de emotionele neutraliteit. Op deze manier
wordt een concrete, rustige, autismevriendelijke omgeving gecreëerd, met veel uitleg, herhaling en ondersteuning (Lieshout, 2009). Samenvattend kan gezegd worden
dat het belangrijk is om momenten in te lassen waarop leerlingen met ADHD even
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hun stoom kunnen afblazen door even naar buiten te gaan en te gaan bewegen
(Timmerman, 2009).
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Hoofdstuk 3 onderzoeksmethodologie
In dit hoofdstuk wordt de strategie en de opbouw van het onderzoek uiteen gezet. Er
wordt beschreven hoe data, per onderzoeksdeelvraag, verzameld en geanalyseerd
werden. De gehanteerde onderzoeksmethoden en instrumenten worden beschreven.
3.1 Onderzoeksstrategie
Tijdens het onderzoek werd er gebruik gemaakt van een (quasi) experiment (Harinck, 2010). Deze methode is bruikbaar wanneer de onderzoeker wil weten of een
bepaalde behandelingsmethode resultaat heeft. In dit geval dus het effect van buiten
spelen in een natuurlijke omgeving op de taakgerichtheid van leerlingen met
ADHD/PDDNOS. Door middel van verschillende observaties van dezelfde leerlingen
na het spelen in een andere situatie (huidige plein / natuurlijk plein) werd er informatie verzameld zodat aan het eind van het onderzoek een voorzichtige conclusie getrokken kon worden. Een zwakte of beperking van dit onderzoek was dat er maar
één observator was en een beperkt aantal leerlingen ter observatie. Om deze beperking te compenseren werd het onderzoek vaak uitgevoerd: gedurende zes weken en
op iedere dag van de week (behalve woensdag), zowel bij de duopartner die voor de
klas stond of bij de onderzoeker zelf.
3.2 Onderzoekscontext
Het onderzoek was gericht op het buiten spelen in een omgeving met natuurlijke
elementen en of dat invloed had op de taakgerichtheid van leerlingen in de klas. Er is
onderzocht of de aandacht voor de lesstof vergroot werd wanneer de leerlingen weer
terug waren in de klas. De drie leerlingen moesten zelfstandig na een korte instructie
hun opdrachten van spelling en taal gaan maken. Bij de drie leerlingen met ADHD
werd gekeken wanneer ze na de instructie aan het werk gingen en of ze het afgesproken werk af kregen. Het onderzoek werd op de eigen school uitgevoerd in de
eigen klas. Er zaten 26 leerlingen in de klas, waarvan 14 in groep drie en 12 in groep
vier. Zoals hier boven al genoemd, zaten er zes leerlingen met concentratieproblemen waarvan er drie leerlingen zijn gediagnostiseerd met ADHD. Eén van deze leerlingen heeft ook PDDNOS. In de onderzoeksvraag was sprake van het effect van
buiten spelen in een natuurlijke omgeving en een omgeving op een ‘gewoon’ schoolplein.
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3.3 Participanten
De participanten binnen het onderzoek betrof twee leerlingen uit groep vier met de
diagnose ADHD en één leerling uit groep vier met ADHD/PDDNOS. De duo-partner
gaf les op maandag en dinsdag.
3.4 Dataverzameling
De belangrijkste methode die tijdens dit onderzoek gehanteerd werd is de observatie.
Dit is van toepassing voor de algemene observatie (zie bijlage 6) en de tijdsteekproef
(zie bijlage 3). Kallenberg, Koster, Onstenk & Scheepsma, (2010, p. 207) zeggen:
Observeren van leerlingen is het op systematische wijze en zo objectief mogelijk waarnemen van het gedrag van leerlingen, met de bedoeling een zo
nauwkeurig en objectief mogelijk beeld te verwerven, met het oog op een doel
dat je vooraf hebt geformuleerd.
Een ander gebruikte methode was het invullen van een enquête door leerlingen zelf
in de vorm van een ‘smiley’ kaart (zie bijlage 7 en 8) en een enquête die gebruikt
werd bij de nul- en eindmeting (zie bijlage 4 en 5).
Vanwege het korte tijdsbestek was een strakke planning noodzakelijk om te komen
tot het volledig uitvoeren en evalueren van het onderzoek. Hiervoor is een tijdpad
opgezet (zie bijlage 1). Alle verzamelde data is opgeslagen in een logboek.
Hieronder wordt beschreven hoe de dataverzameling werd uitgevoerd.
3.4.1 De tijdsteekproef
In de tijdsteekproef (Jeninga, 2009) werd het volgende gemeten:


Gedurende hoeveel procent van de tijd, bedoeld voor de zelfstandige verwerking van de leerstof was de leerling taakgericht?



Nam de taakgerichtheid van de leerling toe (in vergelijking met vorige steekproef)?



Welke vormen van niet- taakgericht gedrag vertoont de leerling wel/niet? Kijken, lopen, storen en anders.

De tijdsteekproef voor de betreffende leerlingen werd zes weken lang op maandag
en dinsdag afgenomen, door de onderzoeker wanneer de duo-partner voor de groep
stond. Op maandag na het spelen op het ‘huidige’ schoolplein. Op dinsdag na het
spelen op een plek met natuurlijke elementen.
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Bij de tijdsteekproef werd de leerling na het speelkwartier geobserveerd gedurende
20 minuten. Gedurende deze periode werd het gedrag van de leerling iedere 20 seconden vastgelegd. Dus in totaal zijn er 60 (20x3) waarnemingen per tijdsteekproef
per leerling.
3.4.2 Enquêtes ten behoeve van de nul- en de eindmeting
Er zijn twee enquêtes uitgevoerd onder de betreffende leerlingen. Een aan het begin
van het onderzoek waar de leerlingen alleen nog maar op het huidige plein hadden
gespeeld (nul-meting). En een enquête bij de afsluiting van het onderzoek (eindmeting).
De leerlingen gaven op antwoord op de volgende vragen na het speelkwartier:


Het speelkwartier is leuk



Kan zich goed vermaken



Speelt samen met andere kinderen



Verveelt zich



Doet altijd hetzelfde spel



Moeite om na het speelkwartier aan het werk te gaan

Alleen de laatste vraag heeft direct een relatie met de taakgerichtheid. De mogelijke
antwoorden waren: nooit, soms, regelmatig, vaak en altijd. Nadat de leerlingen dit
zelf hadden ingevuld werd hen door de onderzoeker om een toelichting gevraagd. De
toelichtingen werden vastgelegd in een logboek ten behoeve van toekomstige analyse. Dit is een member check (Harinck, 2010).
Het doel van deze enquêtes was dat er gekeken kon worden naar het verschil tussen
de beginsituatie, waar de leerlingen alleen nog maar op het huidige plein hadden
gespeeld en naar de eindsituatie, waar de leerlingen ook op een plek met natuurlijke
elementen hadden gespeeld. Hierdoor kon er gekeken worden of het spelen op een
plek met natuurlijke elementen een positief effect had op deze leerlingen met betrekking op de onderzoeksvraag.
3.4.3 De algemene observatie
De algemene observatie (Kallenberg et al., 2010) werd door de onderzoeker twee
keer per week uitgevoerd gedurende zes weken na het speelkwartier. Op donderdag

19

Meesterstuk van Monica van Santvoort

na het spelen op het ‘huidige’ schoolplein. Op vrijdag na het spelen op een plek met
natuurlijke elementen.
Bij de observatie werd gelet op de volgende aspecten:


Aandacht voor de instructie



Luistert aandachtig



Start direct



Kind werkt voldoende taakgericht



Kind werkt zonder tussenkomst van leerkracht



Vraagt hulp



Kind heeft afgesproken werk gemaakt



Kind kan zich voldoende concentreren tijdens het werken

De vragen werden met ja of nee beantwoord. Middels deze observatie werd aangegeven hoeveel bepaalde gedragsvormen voorkwamen. Voordelen waren de vergelijkbaarheid van de onderzoeksgegevens, efficiency en dat je binnen verschillende
contexten op eenzelfde manier kon scoren.
Het nadeel kon zijn dat je subjectief waarneemt en dat je als waarnemer geneigd
bent om gemiddelde scores te geven (Kallenberg et al., 2010).
3.4.4 Enquête in de vorm van een ‘Smiley’ kaart
Gedurende de zes weken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, na afloop
van elk speelkwartier, vulden de drie leerlingen zelf een enquête in de vorm van een
‘smiley’ kaart in. In totaal dus 24 enquêtes per leerling. De enquête bestond uit twee
vragen: of ze fijn buiten hadden gespeeld en of ze weer klaar waren om aan het werk
te gaan. Dit ging met een positieve ‘smiley’ of een negatieve ‘smiley’.
De onderzoeker had bewust de leerlingen geobserveerd tijdens het speelkwartier. Dit
zorgde ervoor dat de onderzoeker kon begrijpen waarom de leerlingen deze antwoorden hadden gegeven. Hier zijn notities van gemaakt en deze zijn gebruikt in de
analyse.
3.5 Betrouwbaarheid en validiteit
Voor betrouwbaarheid zijn de volgende twee aspecten van belang: herhaalbaarheid
en nauwkeurigheid.
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Om de herhaalbaarheid te meten werd het onderzoek meerdere keren uitgevoerd in dezelfde context (zelfde leerlingen, zelfde situatie). De kwaliteit van
de herhaalbaarheid kon worden afgeleid uit de mate waarin de resultaten hetzelfde zijn (hertest betrouwbaarheid).



De nauwkeurigheid hangt samen met de mogelijke antwoorden (schaal) die
op de vragen gegeven kunnen worden. In de nul en eindmeting was de
schaal: nooit, soms, regelmatig, vaak of altijd. In de algemene observatielijst
was de schaal: ja of nee. Bij de ‘smiley’ kaarten was de schaal: wel of niet
‘smiley’. Deze schaal was bewust eenvoudig gehouden omdat de leerlingen
dit zelf moesten invullen.

Voor validiteit (we bedoelen hiermee: is de uitslag geldig) was het van belang om
triangulatie toe te passen. Bijvoorbeeld, waren de antwoorden die de leerlingen zelf
invulden op de ‘smiley’ kaart en bij de nul en eindmeting correct?
Door verschillende instrumenten toe te passen (enquête ten behoeve van de nul- en
eindmeting, tijdsteekproef, een enquête in de vorm van een ‘smiley’ kaart en de algemene observatie) kon onderzocht worden of de resultaten in dezelfde richting wijzen (interne consistentie).
De vragen op de observatielijsten werden vooraf besproken met de Intern begeleider
van de school en met de ‘critical friends’.
3.6 Ethiek
De plichtdimensie (Boerman, 2008) van de ethiek werd op de volgende manieren
gewaarborgd:


De namen van de onderzochte leerlingen werden gefingeerd. Elke leerling
kreeg een kleur als naam: Rood, Groen en Blauw.



Omdat groep drie en vier bij elkaar zitten in één klas, kregen alle ouders van
deze groepen een brief waarin werd toegelicht dat we soms tijdens het ochtendspeelkwartier gingen spelen in het bosje vlak bij de school en dat we
soms op het ‘gewone’ schoolplein bleven spelen. Er is toestemming gevraagd
aan de ouders en de directie van de school of daar gespeeld mocht worden.
Iedereen gaf toestemming.



De ouders van de desbetreffende leerlingen die geobserveerd werden, zijn
door de onderzoeker geïnformeerd over het onderzoek via een gesprek. Er is
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aan deze ouders verteld op welke wijze er met de gegevens en met de rapportage om zou worden gegaan. De ouders stemden hier mee in.
De aspiratiedimensie (Boerman, 2008) van de ethiek werd bepaald door de persoonlijke morele kwaliteiten waarover de onderzoeker (ik zelf) beschikt. De onderzoeker
heeft geprobeerd om naar alle eerlijkheid en objectiviteit het onderzoek uit te voeren.
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Hoofdstuk 4 Presentatie en analyse van de data
4.1 Inleiding
Dit hoofdstuk betreft de presentatie en de analyse van de data die het resultaat zijn
van het onderzoek. De data wordt gepresenteerd per gebruikt instrument: de tijdsteekproef, de enquête die gebruikt is voor de nul- en eindmeting, de algemene observatie en de enquête in de vorm van de ‘smiley’ kaart.
Het gehele logboek, dat de ruwe data bevat, is niet opgenomen in de bijlage in verband met de hoeveelheid. Wel is er een willekeurige selectie per leerling als voorbeeld opgenomen in bijlage 9 tot en met 11.
Per instrument wordt eerst de tabel uitgelegd aan de hand van een voorbeeld van de
data van leerling Rood. Vervolgens wordt per leerling een grafiek getoond met een
korte analyse. De grafieken zijn gemaakt met het programma Microsoft Excel. De
resultaten van alle waarnemingen van de betreffende leerlingen zijn te vinden in de
tabellen in bijlage 12. Bij iedere grafiek wordt in het bijschrift verwezen naar de bijlage waar de ruwe score van de betreffende leerling te vinden is.
Ten slotte wordt een samengestelde grafiek (Figuur 14) getoond van alle instrumenten die betrekking hebben op de taakgerichtheid.
4.2 De tijdsteekproef
Bij de tijdsteekproef werd gekeken naar de volgende gedragsaspecten: taakgericht,
rond kijken, storen, lopen of dat de leerling met iets anders bezig was.
Voorbeeld van een tabel van leerling Rood na het spelen op het huidige plein:
Tijdsteekproef
Taken
Kijken
Storen
Lopen
Anders
controle

#1
7
14
38
0
1
60

#2
15
16
16
4
9
60

#3
18
34
3
3
2
60

#4
18
20
11
0
11
60

#5
13
24
12
3
8
60

#6 Totaal
24
95
24
132
10
90
0
10
2
33
60

%
26
37
25
3
9
100

Deze tabel bevat de resultaten van de 6 tijdsteekproeven (#1..#6). Eén tijdsteekproef
omvat 60 waarnemingen. Gemiddeld over deze tijdsteekproeven is deze leerling
26% van de tijd bezig met taakgericht werken, 37% kijkt leerling Rood rond, 25% is
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deze leerling aan het storen, 3% loopt leerling rood en 9% is deze leerling met wat
anders bezig dan met zijn taak.
Hieronder wordt per leerling voor ieder gedragsaspect het percentage getoond na
het spelen op het huidige plein (blauwe kolommen) en na het spelen op een plek met
natuurlijke elementen (rode kolommen). De som van alle kolommen van een kleur
samen is altijd 100%.
4.2.1 Leerling Rood

Leerling: Rood
60
50
40
huidig plein

30

natuurlijk plein

20
10
0
Taken

Kijken

Storen

Lopen

Anders

Figuur 2 Tijdsteekproef, data komt uit Bijlage 12.1 Leerling Rood

De score van taakgericht werken, na het spelen op een plek met natuurlijke elementen is zichtbaar hoger dan na het spelen op het huidige schoolplein (36%). Deze leerling zit in beide situaties ruim onder de 70% volgens Jeninga (2008) onder de norm.
De score van storen na het spelen op een plek met natuurlijke elementen is zichtbaar
lager dan na het spelen op het huidige schoolplein (meer dan de helft). Bij niet taakgerichtheid, namelijk kijken, lopen en anders, zijn de scores nagenoeg gelijk.
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4.2.2 Leerling Groen

Leerling: Groen
60
50
40
huidig plein

30

natuurlijk plein
20
10
0
Taken

Kijken

Storen

Lopen

Anders

Figuur 3 Tijdsteekproef, data komt uit Bijlage 12.2 Leerling Groen.

Bij deze leerling is een kleine toename (22%) te zien van taakgericht werken na het
spelen op een plek met natuurlijke elementen. Op een plek met natuurlijke elementen komt hij gemiddeld bij de 60%. De score van kijken is 33% lager op een plek met
natuurlijke elementen. Storen, lopen en anders komt in beide situaties vrijwel niet
voor.
4.2.3 Leerling Blauw

Leerling: Blauw
60
50
40
huidig plein

30

natuurlijk plein
20
10
0
Taken

Kijken

Storen

Lopen

Anders

Figuur 4 Tijdsteekproef, data komt uit Bijlage 12.3 Leerling Blauw

Zie leerling Groen, aangezien de resultaten vrijwel identiek zijn aan deze leerling..
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4.3 Enquêtes ten behoeve van de nul- en de eindmeting
Er zijn twee enquêtes afgenomen: een nul meting op 09-02-2012 en een eindmeting
op 17-04-2012. De leerlingen moesten zes vragen beantwoorden op een schaal van
1 t/m 5: nooit (1), soms (2), regelmatig (3), vaak (4) of altijd (5).
Voorbeeld van een tabel van leerling Rood na het spelen op het huidige plein:
nul meting 09-02-2012

Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd Totaal pos/neg
2

Het speelkwartier is leuk
1

Kan zich goed vermaken

2

Speelt samen met andere leerlingen

4

2

2

1

1

2

2

4

-4

Doet altijd hetzelfde spel

5

5

-5

Moeite om na het speelkwartier aan het werk te gaan

5

5

-5

Verveelt zich

Deze tabel bevat de antwoorden die leerling Rood heeft ingevuld in de enquête. De
eerste drie vragen hebben een positieve betekenis. De laatste drie hebben een negatieve betekenis. Daarom is er in de tabel een min teken toegevoegd in de laatste
kolom voor deze laatste drie vragen. Het rode vak in de laatste kolom wordt gebruikt
in de samengestelde grafiek in Figuur 14.
Uit de kolom met de naam ‘Totaal’ zijn grafieken gemaakt. Deze zullen hieronder per
leerling worden gepresenteerd. De grafiek toont de antwoorden van de twee enquêtes uitgedrukt in een schaal van 1 t/m 5. De blauwe kolommen zijn de antwoorden
van de enquête afgenomen tijdens nulmeting. De rode kolommen zijn de antwoorden
van de enquête afgenomen tijdens eindmeting.
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4.3.1 Leerling Rood
Moeite om na het speelkwartier aan
het werk te gaan

Leerling: Rood

Doet altijd hetzelfde spel
Verveelt zich
nul meting 09-02-2012

Speelt samen met andere leerlingen

eind meting 17-04-2012

Kan zich goed vermaken
Het speelkwartier is leuk
0

1

2

3

4

5

Figuur 5 Nul en eindmeting, data komt uit Bijlage 12.1 Leerling Rood

Opvallend is dat deze leerling zich aanmerkelijk beter kan vermaken op een plek met
natuurlijke elementen. Bij beide metingen heeft de leerling evenveel moeite om weer
aan het werk te gaan.
4.3.2 Leerling Groen
Moeite om na het speelkwartier aan
het werk te gaan

Leerling: Groen

Doet altijd hetzelfde spel
Verveelt zich
nul meting 09-02-2012
Speelt samen met andere leerlingen

eind meting 17-04-2012

Kan zich goed vermaken
Het speelkwartier is leuk
0

1

2

3

4

5

Figuur 6 Nul en eindmeting, data komt uit Bijlage 12.2 Leerling Groen

Deze leerling kan zich beter vermaken op een plek met natuurlijke elementen. Na het
spelen op een plek met natuurlijke elementen heeft de leerling meer moeite om aan
het werk te gaan.
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4.3.3 Leerling Blauw
Moeite om na het speelkwartier aan
het werk te gaan

Leerling: Blauw

Doet altijd hetzelfde spel

Verveelt zich
nul meting 09-02-2012
Speelt samen met andere leerlingen

eind meting 17-04-2012

Kan zich goed vermaken
Het speelkwartier is leuk
0

1

2

3

4

5

Figuur 7 Nul en eindmeting, data komt uit Bijlage 12.3 Leerling Blauw

Deze leerling verveelt zich aanmerkelijk minder op een plek met natuurlijke elementen. Opvallend is dat de leerling zich in beide situaties even goed kan vermaken. De
leerling gaat veel gemakkelijker aan het werk na het spelen op een plek met natuurlijke elementen.
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4.4 De algemene observatie na het speelkwartier
Bij ieder gedragsaspect werd voor een ‘ja’ een 1 genoteerd en voor ‘nee’ een 0.

Voorbeeld van een tabel van leerling Rood na het spelen op het huidige plein:
Algemene observatie (ja=1, nee=0)

Aandacht voor de instructie
Luistert aandachtig
Start direct
Kind werkt voldoende taakgericht
Kind werkt zonder tussenkomst van leerkracht
Vraagt hulp
Kind heeft afgesproken werk gemaakt
Kind kan zich voldoende concentreren

#1
1
0
0
0
0
0
0
0

#2
0
0
1
0
0
1
0
0

#3
1
1
0
0
1
0
1
0

#4 #5 #6 Totaal
0 1 1
4
0 1 1
3
0 1 0
2
0 0 0
0
0 0 0
1
1 0 1
3
0 0 0
1
1 0 0
1
15

(de rode waarde wordt overgenomen in de samengestelde grafiek in Figuur 14)

In deze tabel is te zien hoe vaak er bij leerling Rood ja of nee werd gescoord nadat
deze leerling had gespeeld op het huidige plein. Voor iedere observatie is er een kolom: #1 t/m #6. De antwoorden zijn opgeteld en te vinden in de laatste kolom ‘Totaal’.

Van alle algemene observaties is een grafiek per leerling gemaakt uit de tabellen. De
grootte van de kolom geeft de totaal score per gedragsaspect aan. De blauwe kolommen zijn de resultaten na het spelen op het huidige plein. De rode kolommen zijn
de resultaten na het spelen op een plek met natuurlijke elementen.
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4.4.1 Leerling Rood

Leerling: Rood
Kind kan zich voldoende concentreren
Kind heeft afgesproken werk gemaakt
Vraagt hulp
Kind werkt zonder tussenkomst van leerkracht
Kind werkt voldoende taakgericht
Start direct

Huidig plein
Natuurlijk plein

Luistert aandachtig

Aandacht voor de instructie

0

1

2

3

4

5

6

Figuur 8 Algemene observatie, data komt uit Bijlage 12.1 Leerling Rood

Bij deze leerling is te zien dat op alle gedragsaspecten de verschillen groot zijn. In
het bijzonder bij taakgerichtheid. Opvallend is dat er bij ‘kind werkt voldoende taakgericht’ nergens een ‘ja’ is ingevuld (er is geen blauwe kolom te zien), bij observatie na
het spelen op het huidige plein, terwijl er wel aandacht is voor de instructie.
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4.4.2 Leerling Groen

Leerling: Groen
Kind kan zich voldoende concentreren
Kind heeft afgesproken werk gemaakt
Vraagt hulp
Kind werkt zonder tussenkomst van
leerkracht
Kind werkt voldoende taakgericht
Huidig plein

Start direct

Natuurlijk plein
Luistert aandachtig
Aandacht voor de instructie
0

1

2

3

4

5

6

Figuur 9 Algemene observatie, data komt uit Bijlage 12.2 Leerling Groen.

Bij deze leerling neemt de taakgerichtheid flink toe na het spelen op een plek met
natuurlijke elementen. In de grafiek is te zien dat hij geen hulp vraagt (geen rode kolom), en dat hij sneller start, zijn werk afkrijgt en meer aandacht heeft voor de instructie na spelen op een natuurlijk plein.
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4.4.3 Leerling Blauw

Leerling: Blauw
Kind kan zich voldoende concentreren
Kind heeft afgesproken werk gemaakt
Vraagt hulp
Kind werkt zonder tussenkomst van leerkracht

Kind werkt voldoende taakgericht
Start direct

Huidig plein
Natuurlijk plein

Luistert aandachtig

Aandacht voor de instructie
0

1

2

3

4

5

6

Figuur 10 Algemene observatie, data komt uit Bijlage 12.3 Leerling Blauw

Opvallend is dat, na het spelen op een plek met natuurlijke elementen, deze leerling
zich voldoende kan concentreren. Hij werkt ook meer zonder tussenkomst van de
leerkracht. Ook werkt hij voldoende taakgericht (de blauwe kolom ontbreekt zelfs).

32

Meesterstuk van Monica van Santvoort

4.5 ‘Smiley’ kaart
Voorbeeld van een tabel van leerling Rood na het spelen op het huidige plein:
Smiley kaart (ja=1, nee=0)
Heb je fijn buiten gespeeld?
Ben je klaar om weer goed aan het werk te gaan?

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 Totaal
0 0 0 0 1 0 0 1 0
0
0
0
2
0 1 0 0 1 0 1 0 0
0
0
0
3

Het rode vak in de laatste kolom wordt gebruikt in de samengestelde grafiek in Figuur 14.

De som van de 12 resultaten staan in de laatste kolom en zullen in een grafiek worden getoond. Bij de verwerking in de tabel werd voor een positieve ´smiley´ een 1
ingevuld en voor een negatieve ´smiley´ een 0.

Van de 24 enquêtes van een leerling is een grafiek gemaakt. De grootte van een kolom geeft het totale aantal positieve ‘smileys’.

4.5.1 Leerling Rood

Leerling: Rood
Ben je klaar om weer goed
aan het werk te gaan?
Huidig plein
Natuurlijk plein
Heb je fijn buiten gespeeld?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Figuur 11 Smiley kaart, data komt uit Bijlage 12.1 Leerling Rood

In deze grafiek is duidelijk zichtbaar dat er na het spelen op een plek met natuurlijke
elementen ruim positiever wordt gescoord op beide vragen.
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4.5.2 Leerling Groen

Leerling: Groen
Ben je klaar om weer goed aan
het werk te gaan?
Huidig plein
Natuurlijk plein
Heb je fijn buiten gespeeld?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Figuur 12 Smiley kaart, data komt uit Bijlage 12.2 Leerling Groen.

Opvallend is dat deze leerling minder gemakkelijk aan het werk gaat na het spelen
op een plek met natuurlijke elementen, maar wel duidelijk aangeeft dat dit plein als
ervaren wordt als een fijner plek om buiten te spelen.
4.5.3 Leerling Blauw

Leerling: Blauw
Ben je klaar om weer goed aan
het werk te gaan?
Huidig plein
Natuurlijk plein
Heb je fijn buiten gespeeld?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Figuur 13 Smiley kaart, data komt uit Bijlage 12.3 Leerling Blauw

In deze grafiek is zichtbaar dat er een betere score is op beide vragen na het spelen
op een natuurlijk plein. Echter de verschillen zijn aan de kleine kant (respectievelijk
20% en 30%).
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4.6 Samengestelde grafiek van de verschillende meetinstrumenten
Tot nu toe zijn de resultaten per instrument en per leerling gepresenteerd. Niet alle
vragen in de enquêtes of observaties hadden betrekking op taakgerichtheid.
In de volgende grafiek worden de resultaten getoond van alle instrumenten en alle
betreffende leerlingen samen. Echter alleen die resultaten die betrekking hebben op
de taakgerichtheid zijn hier in opgenomen. Het doel van deze grafiek is om te zien of
er consistentie is in de resultaten met betrekking tot taakgerichtheid na spelen op het
huidig plein of na het spelen op een plek met natuurlijke elementen.
De gemiddelde waarde van de scores van de leerlingen wordt getoond. Een hogere
waarde op de x-as betekent een positiever effect op de taakgerichtheid. Per meetinstrument is de som van de waarden van de blauwe en rode kolom samen 100%. Dit
maakt het makkelijker om de meetinstrumenten onderling te vergelijken.

Taakgerichtheid in de 4 meetinstrumenten
Nul/eind meting

Smiley kaart
Huidig plein
Natuurlijk plein

Algemeen observatie

Tijdsteekproef (taken)

-100

-50

0

50

100

Figuur 14 Samengestelde grafiek, data komt uit Bijlage 12

Bij de nul- en eindmeting zien we een negatieve scores. Deze scores hebben betrekking op de vraag: moeite om na het speelkwartier aan het werk te gaan. Deze vraag
heeft betrekking op taakgerichtheid.
Deze grafiek laat zien dat er na het spelen op een plein met natuurlijke elementen bij
alle instrumenten verbetering van de taakgerichtheid is. Het grootste verschil in taak-
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gerichtheid is te vinden bij de algemene observatie en bedraagt 77%. Dit is als volgt
berekend: 100 * (64-36) / 36 = 77.
De grafiek is gemaakt uit onderstaande tabel. Deze tabel bevat de eindresultaten van
alle afzonderlijke metingen per leerling die betrekking hebben op taakgerichtheid.
Bijvoorbeeld, in de onderstaande tabel zien we bij de tijdsteekproef voor leerling
Rood bij het ´huidig plein´ de waarde 26. Deze waarde zie je ook in de tabel in
hoofdstuk ‘4.2 De tijdsteekproef’. Deze waarde heeft alleen betrekking op taakgerichtheid.
Zo wordt van alle leerlingen samen de gemiddelde waarde berekend (bijvoorbeeld
46). Vervolgens wordt deze waarde genormeerd naar een percentage (bijvoorbeeld
43%). Dat wil zeggen: de som van de blauwe en rode kolom van een instrument is
samen 100%. Door deze normering zijn de instrumenten onderling te vergelijken.
Deze percentages zijn gebruikt in de grafiek.
Tijdsteekproef (taken)
Rood % Groen % Blauw %
huidig plein
26
55
57
natuurlijk plein
41
71
73

Gemiddeld Genormeerd naar 100%
46
43
62
57

Algemeen observatie
Rood
Groen
Blauw
Gemiddeld
huidig plein
15
27
25
22
natuurlijk plein
37
39
42
39

36
64

Smiley kaart
Rood
huidig plein
natuurlijk plein

Groen
3
8

Blauw
5
2

Gemiddeld
4
5

4
5

44
56

Gemiddeld
-5
-5
-2
-4

-56
-44

Nul/eind meting
Rood
nul meting
eind meting

Groen
-5
-5

Blauw
-4
-5

In bovenstaande tabel zijn alleen vragen van de enquêtes en de observaties gebruikt
die betrekking hebben op taakgerichtheid.
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Onderstaand schema laat zien welke vragen of observaties zijn gebruikt in bovenstaande tabel en grafiek:
Instrument

Vragen/observaties

Tijdsteekproef

Observatie: Taken

Algemene observatie

Alle vragen

Enquête Smiley kaart

Vraag: ben je klaar om weer goed aan het werk te gaan?

Enquête Nul- en eind-

Vraag: moeite om na het speelkwartier weer aan het

meting

werk te gaan.
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Hoofdstuk 5 Conclusies en waardering onderzoek
5.1 Inleiding
De deelvragen gaan in beide gevallen over de taakgerichtheid, maar in verschillende
omstandigheden. In het onderzoek is steeds gekeken naar het verschil tussen deze
twee situaties. Dat betekent dat deze deelvragen niet afzonderlijk beantwoord kunnen worden. Ze zijn aan elkaar gerelateerd.
Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag, wordt op de volgende
manier te werk gegaan. Om te beginnen wordt ingegaan op de betrouwbaarheid en
de validiteit van het onderzoek. Daarna worden de uitkomsten van de verschillende
onderzoeksmethoden met elkaar vergeleken. Vervolgens wordt de relatie tussen de
uitkomsten en de literatuur per onderzoeksinstrument gelegd. En dan volgt het antwoord op de onderzoeksvraag. Er wordt beëindigd met aanbevelingen.
5.2 Betrouwbaarheid en validiteit
Wat is de betrouwbaarheid en validiteit van de uitslagen van de verschillende metingen? Het onderzoek is beperkt geweest: het aantal te onderzoeken leerlingen was
laag (drie), de meetperiode was kort (zes weken) en er was slechts één onderzoeker.
De onderzoeker kon onbewust beïnvloed zijn geweest omdat hij wist waar de leerlingen gespeeld hadden. De vraagstelling bij de observaties had mogelijk anders
moeten zijn. Ondanks deze beperkingen is er serieus gemeten en is er relatief veel
data geproduceerd.
5.3 Vergelijking van de uitkomsten van de onderzoeksmethoden
In hoofdstuk 4 is een grafiek (Figuur 14) getoond van de resultaten van de vier onderzoeksmethoden met betrekking op de taakgerichtheid. Wat opvalt is dat alle resultaten van de vier meetinstrumenten positief zijn wat betreft taakgerichtheid na het
spelen op een plek met natuurlijke elementen, ook al is het verschil soms klein.
De toename in taakgerichtheid na spelen op het plein met natuurlijke elementen bedraagt 21% voor de nul- en eindmeting, 27% voor de ‘smiley’ kaart, 32% bij de tijdsteekproef en 77% bij de algemene observatie. Vooral bij de laatste is dat een aanzienlijk verschil.
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5.4 Relatie resultaten en de literatuur per onderzoeksinstrument
5.4.1 Tijdsteekproef
Bij leerling Rood was bij alle tijdsteekproeven opvallend dat deze leerling goed aan
zijn taak begon. Maar zodra deze leerling daar mee klaar was, dan wist deze leerling
niet hoe hij verder moest en dan ging hij storen of wat anders doen of rondkijken. Dit
gold niet voor leerlingen Blauw en Groen. Deze leerlingen hielden hun aandacht bij
het werk. Volgens Lieshout (2009) hebben leerlingen met ADHD moeite hebben om
taken af te maken, te organiseren, te ordenen en te plannen. Ze worden gemakkelijk
afgeleid door uitwendige prikkels en ze zijn dikwijls vergeetachtig bij dagelijkse activiteiten. Dit is herkenbaar bij leerling Rood. Een aanbeveling zou kunnen zijn om hem
te leren lijstjes te maken met taken/afspraken die hij moet uitvoeren/nakomen en die
af te strepen na voltooiing. Spoor hem aan, help hem op gang, zorg dat hij aan de
gang blijft, vraag om actieve responsen en geef, ook tussentijds feedback (Lieshout,
2009). Bij leerlingen met ADHD bleek het spelen in een natuurlijke omgeving de
symptomen van ADHD te verminderen (Langers et al., 2008). De onderzoeker heeft
gezien dat dit de taakgerichtheid op een positieve manier beinvloed (zie Figuur 2,
Figuur 3 en Figuur 4).
5.4.2 De enquête ten behoeve van de nul- en eindmeting
Hoewel de gemiddelde score over de leerlingen een positief effect liet zien, zijn de
verschillen per leerling groot: bij Rood (Figuur 5) is de score hetzelfde, bij Groen
(Figuur 6) is de score beter en bij Blauw (Figuur 7) is de score slechter nadat gespeeld werd op een plek met natuurlijke elementen.
Door middel van member check (Harinck, 2010) door de onderzoeker bij de betreffende leerlingen blijkt dat de leerlingen een omschakeling moesten maken om weer
aan het werk te gaan. De leerlingen vinden het lastig om uit hun spel gehaald te worden en dan naar binnen te moeten. Volgens Lieshout (2009), is belangrijk om de
leerlingen met ADHD voor te bereiden bij veranderingen en overgangen. Dat zou de
antwoorden van leerling rood en blauw kunnen verklaren.
De onderzoeker heeft gezien dat na deze omschakeling de leerlingen wel taakgericht
aan het werk zijn. Het heeft dus toch wel invloed op het werken in de klas. Het is
voor de leerlingen zelf moeilijk om aan te geven of ze dat kunnen. De andere vraag
uit de enquête heeft betrekking op het spelen. Op deze vraag scoren de leerlingen
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positief nadat ze op een plek met natuurlijke elementen hebben gespeeld.
Natuur werkt ook preventief wat betreft het ontstaan van aandachtsproblemen. Bij
leerlingen met aandachtsproblemen kan natuur matigend en ontspannend werken.
Natuur is daarom een bondgenoot bij zorgverbreding (Both, 2007). De aanwezigheid
van groen in de dagelijkse omgeving van leerlingen vermindert de symptomen van
de aandacht tekortstoornis aanmerkelijk. Het is belangrijk om leerlingen te stimuleren
om in het groen te spelen. Dit kan vooral goed zijn voor het opnieuw scherpen van
de concentratie van leerlingen (Louv, 2005).
5.4.3 De algemene observatie
Bij alle leerlingen is een duidelijk positief effect te zien nadat ze gespeeld hebben op
een plek met natuurlijke elementen (zie Figuur 8, Figuur 9 en Figuur 10). Volgens
Wells (2000) is het goed mogelijk dat ze op deze plekken beter in staat zijn helder te
denken en op een effectieve manier met stress om te gaan omdat groene plekken
het opmerkingsvermogen van leerlingen aanscherpen.
Het gedragsaspect ‘Vraagt hulp’ kan echter wel op twee manieren worden geïnterpreteerd. Het kan positief worden opgevat als een kind om hulp vraagt omdat de
leerling de problemen wil oplossen. Het kan echter ook zijn dat een leerling minder
om hulp hoeft te vragen omdat hij verdiept is in zijn werk en problemen zelf kan oplossen. Daarom is het belangrijk vast te leggen waarom een leerling om hulp vraagt
en wanneer. Een aanbeveling kan zijn dat je de leerling leert om tijdig om hulp te
vragen vragen (Lieshout, 2009). Wij werken op school al met een gedragskubus.
Daar staat ook een vraagteken op. Belangrijk om regelmatig even oogcontact te
hebben met de leerling, waardoor je hem erbij kan trekken en kunt zien of hij om hulp
vraagt (Lieshout, 2009).
5.4.4 Enquête in de vorm van een ´Smiley´ kaart
Op de vraag ‘ben je klaar om weer aan het werk te gaan?’ waren de antwoorden van
de leerlingen niet eenduidig. Deze vraag is moeilijk te beantwoorden door de leerlingen wanneer hun hoofd nog vol is van het spel. Leerlingen hebben moeite om de
omschakeling te maken (Lieshout, 2009). Bij leerling Groen is dat goed zichtbaar (zie
Figuur 12). Wanneer je naar Figuur 11, Figuur 12 en Figuur 13 kijkt, is duidelijk zichtbaar dat de leerlingen het prettig vinden om op een plek met natuurlijke elementen te
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spelen. Op een groot vlak terrein zijn leerlingen gewend elkaar maar achterna te
rennen (Fjortoft, 2001). Dit laat zien dat het op het huidige plein minder interessant is
om te spelen. Het spel krijgt meer prikkels als het buiten in de open ruimte gespeeld
kan worden. Omdat de onderzoeker het belangrijk vond hoe de leerlingen gespeeld
hadden, heeft de onderzoeker de drie leerlingen ook steeds tijdens het spelen geobserveerd. Notities hiervan zijn terug te vinden in het logboek. Buiten spelen in de natuur is belangrijk voor leerlingen. De mentale groei van leerlingen wordt gestimuleerd, mede dankzij de gunstige invloed van natuur op de concentratie en zelfdiscipline en door het vergemakkelijken van sociale contacten met andere leerlingen
(Langers et al., 2008).
5.5 Antwoord op de onderzoeksvraag
Gezien de positieve uitslag van de vier onderzoeksmethoden lijkt er een positief effect te zijn op de taakgerichtheid nadat de leerlingen hebben gespeeld op een plek
met natuurlijke elementen ten opzichte van het spelen op een gewoon plein. Bij de
algemene observatie was zelfs een toename van 77% te zien. Deze positieve uitslag
komt overeen met de verwachting die geschept wordt in de literatuur. Een dagelijkse
portie groen kan dus een potentieel middel zijn voor leerlingen met extreme aandachtsproblemen, zonder andere middelen af te wijzen (Both, 2007). Het is belangrijk
om de leerlingen te stimuleren om in een groene omgeving te spelen. Dit geeft aan
dat een groen schoolterrein wenselijk is. Het kan vooral goed zijn voor het opnieuw
aanscherpen van de concentratie van leerlingen (Louv, 2007).
Deze leerlingen hebben het ook nodig om zich fysiek af te kunnen reageren, daarom
is het nodig om extra beweegpauzes in te lassen; hierdoor kunnen zij daarna weer
aan het werk gaan. (Bruys, 2007). De natuur maakt leerlingen geconcentreerder en
tevredener. Hutten bouwen is het beste medicijn (Dijsterhuis, 2007). Hieruit blijkt dat
het belangrijk is om met de leerlingen naar buiten te gaan. En dan vooral in een omgeving met natuurlijke elementen.
5.6 Discussiepunten naar aanleiding van het onderzoek
Het onderzoek levert aanwijzingen op dat leerlingen met ADHD mogelijk geholpen
kunnen worden bij taakgerichtheid door ze in contact te brengen met een groene
omgeving. Dat brengt als discussiepunt naar voren in hoeverre scholen aandacht
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moeten gaan besteden aan hun schoolplein en of deze leerlingen voldoende bewegings mogelijkheden hebben.
5.7 Aanbevelingen
Gezien het antwoord op de hoofdvraag en de beperking in de betrouwbaarheid van
het onderzoek verdient het aanbeveling om een vervolgonderzoek te gaan doen.
Wat betreft de enquête voor nul en eindmeting: voor een volgend onderzoek is het
aan te bevelen extra vragen te stellen die betrekking hebben op de taakgerichtheid.
Voor wat betreft de algemene observatie: achteraf had de onderzoeker bij de algemene observatie liever een 5 punt schaal gebruikt: nooit, soms, regelmatig, vaak en
altijd. De resultaten waren dan mogelijk wat genuanceerder geweest.
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Hoofdstuk 6 Evaluatie en reflectie
6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk reflecteer ik op het onderzoek, hoe ik dit onderzoek als persoon heb
ervaren, wat dit onderzoek voor mij als professional heeft betekend en wat ik mee
neem voor de toekomst.
6.2 Reflectie op het onderzoek
De aanleiding van dit onderzoek is geweest dat leerkrachten bij ons op school ondervinden dat de leerlingen steeds meer moeite hebben om zich goed te concentreren op de lesstof. In elke klas zitten wel kinderen die niet stil kunnen zitten en wiebelen op hun stoel. Ze praten voor hun beurt, roepen van alles door de klas, waardoor
ze soms nauwelijks wat van de instructie oppikken. Leerlingen met ADHD hebben
aandachts- en concentratieproblemen en zijn impulsief en over beweeglijk (Lieshout,
2009). Zes weken lang zijn de kinderen vier keer in de week geobserveerd tijdens en
na het speelkwartier. Er waren duidelijke verschillen te zien nadat ze gespeeld hadden op de verschillende plekken. Ik ben me er steeds bewust van geweest dat ik objectief moest blijven. Dit zou een zwak punt van het onderzoek kunnen zijn, want ik
was de enige onderzoeker. Een sterke kant is dat de verschillen steeds goed door de
onderzoeker zelf geobserveerd konden worden. Als onderzoeker heb ik steeds kunnen waarnemen hoe er gespeeld werd en hoe de leerlingen weer aan het werk gingen na het speelkwartier. Groene plekken kunnen het opmerkingsvermogen van
leerlingen aanscherpen. Het is goed mogelijk dat ze op deze plekken beter in staat
zijn helder te denken en op een effectieve manier met stress om te gaan (Wells,
2000). Dit heb ik ook ervaren. Op het huidige plein was vaak ruzie en verveelden deze leerlingen zich regelmatig. Op de plek met natuurlijke elementen speelden de
leerlingen samen. Ze bouwden hutten, klommen in bomen en deden verstoppertje.
Dit sluit aan bij het rapport ‘Spelen in het groen’. Dit rapport is het resultaat van een
nationaal onderzoek in Engeland naar de pedagogische kwaliteit van schoolterreinen. Het bevat de resultaten van een onderzoek naar het speelgedrag, de lichamelijke activiteit, de concentratie en de stemming van kinderen na een bezoek aan een
natuurspeeltuin (Berg et al., 2007). Het 'groen' heeft een kalmerende invloed (Both,
2005). Bij een vervolgonderzoek zou ik meer gesprekjes met deze leerlingen gaan
voeren om nog beter te begrijpen wat ze bezighoudt en waar hun behoefte liggen.
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Achteraf gezien had ik nog beter in de onderzoeksmethoden moeten verdiepen. Bij
een volgend onderzoek zal ik kritischer kijken welke vragen gesteld moeten worden.
Bijvoorbeeld, bij de nul- en eindmeting zouden meer vragen gesteld kunnen worden
met betrekking tot de taakgerichtheid. Bij professionele enquêtes worden vaak extra
controle vragen gesteld of dezelfde vragen in een omgekeerde volgorde. Door gebruik te maken van deze technieken kunnen de resultaten nauwkeuriger worden.
Bij de algemene observatie had achteraf beter een vijf puntsschaal gebruikt kunnen
worden in plaats van ‘ja‘ en ‘nee’.
6.3 Hoe heb ik het onderzoek als persoon en professional ervaren
Kijkend naar mijzelf kan ik zeggen dat ik vol energie, enthousiasme en zelfvertrouwen van start ben gegaan met dit praktijkonderzoek. Als ik eenmaal een goed idee
heb en weet wat ik er mee wil dan moet ik aan de slag gaan. Dan ben ik zeer gemotiveerd om door te gaan. Ik heb het onderzoek ervaren als interessant en uitdagend.
De leerlingen waren allemaal aan het spelen en bezig om dingen te ontdekken. Dat
heb ik kunnen waarnemen wanneer ze aan het spelen waren op een plek met natuurlijke elementen. Opvallend is ook dat de leerlingen er in allerlei verschillende
stemmingen een bezigheid vinden waar ze op dat moment behoefte aan hebben. Ze
klimmen in bomen of rennen over heuveltjes om hun energie kwijt te raken (Leufgen
& Lier, 2007). Als je één keer zo’n plek bezocht hebt en je gezien hebt hoe leerlingen
daar zichzelf kunnen zijn, dan gun je dat natuurlijk ieder kind.Door dit praktijkonderzoek was ik gedwongen om vooraf uitgebreid theorieonderzoek te doen. Op deze
manier krijgt het onderzoek veel meer waarde en kun je gerichter onderzoek doen.
De resultaten die ik bij de leerlingen waarnam herkende ik vanuit de literatuur. Dit
was voor mij een omschakeling aangezien ik een enorme doener ben. Ik ben heel
impulsief en wil daardoor snel beginnen met dingen te doen. Ik weet dat dit een valkuil van mij is en dat ik soms te snel wil gaan. Door het doen van dit onderzoek ben
ik me ervan bewust geweest dat ik met beide voeten op de grond moest staan en
met kleine stapjes vooruit naar mijn einddoel moest werken. Ook het nadenken over
triangulatie en betrouwbaarheid heeft mij een betere onderzoeker gemaakt. Want ik
heb geleerd om het onderzoeksproces vanuit meerdere kanten te bekijken waardoor
het een gedegen stuk werd. In het schrijven van dit meesterstuk heb ik een duidelijke
ontwikkeling doorgemaakt. De bijeenkomsten met mijn critical friends waren hiervoor
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belangrijk en leerzaam. We hebben getracht om elkaar feedback te geven. Maar bovenal heb ik veel geleerd van de feedback van mijn begeleider Marleen. Als persoon
ben ik hier sterker door geworden. Ik heb hier van geleerd om eerst heel goed na te
denken en verschillende standpunten met elkaar te vergelijken. Het is een heel proces geweest van schrijven en herschrijven tot dat er een krachtig stuk uitkomt.
Door een PowerPoint te maken met alle positieve aspecten van het spelen op een
plek met natuurlijke elementen (Springzaad, z.d.) heb ik het team, het bestuur en de
ouders enthousiast kunnen maken. Hieruit is voortgevloeid dat we met ouders en
leerkrachten bezig zijn met de veranderingen en aanpassingen voor ons schoolplein.
Dit heeft ook de betrokkenheid van de ouders onderling vergroot. We hebben de kinderen zelf mee laten denken in de veranderingen en op deze manier zijn we samen
aan het werk gegaan. We hebben verschillende werkzaterdagen achter de rug en er
is al een mooi resultaat te zien. Ik heb ook een andere kijk gekregen op leerlingen
met ADHD/PDDNOS, door er theorie over te lezen en op een intense manier met
hen bezig te zijn. Doordat ik mijzelf goed kan houden aan een zelfgemaakte planning
levert het doen van praktijkonderzoek mij niet veel extra of onnodige spanning op. Dit
onderzoek heeft voor mij een grote bijdrage geleverd aan mijn eigen ontwikkeling en
leerproces. Ik ben zelf ook best wel trots op het resultaat.
6.4 Wat neem ik mee voor de toekomst
Gezien de behoefte van leerlingen met ADHD/PDDNOS ga ik deze leerlingen in de
toekomst begeleiden. Er zal op een andere manier gekeken worden naar de beweeg- en speelbehoefte van elke leerling. Er zullen beweegpauzes ingelast gaan
worden, waardoor de leerlingen zich fysiek kunnen afreageren (Bruys, 2007). De
verschillende interventies die ik bestudeerd heb in de theorie ga ik toepassen, zodat
de leerlingen ook in de klas goed geholpen kunnen worden. De theorie van Bruys
(2007) geeft aan dat de visuele instructie kan worden gegeven aan de hand van pictogrammen of houvastkaartjes waarop de tekst staat beschreven die belangrijke informatie biedt voor de leerling, om zich goed te kunnen concentreren. Ik heb de resultaten van het onderzoek met de intern begeleider, mijn duo partner en de directeur van de school besproken. Op school zijn we bezig met de visie om te kijken of
we de onderzoeksresultaten kunnen integreren in ons onderwijsprogramma. Het
voorstel is dat we op de middag een kwartier extra buitenspelen gaan invoeren, zo-
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dat de leerlingen dan extra kunnen ontspannen. Het is belangrijk om momenten in te
lassen waarop leerlingen met ADHD even hun stoom kunnen afblazen door even
naar buiten te gaan en te gaan bewegen (Timmerman, 2009). In de toekomst hoop ik
dat we de leerlingen ook tijdens de lessen meer in aanraking kunnen brengen met de
natuur. Leren doe je niet alleen in een klaslokaal. Veel belangrijke leerervaringen doe
je op in de buitenlucht. We worden allemaal door onze omgeving geïnspireerd worden. De ‘buitenklas’ kan een rijke bron vormen voor leren in principe bij alle vakken
en vormingsgebieden: het ontwikkelen van een besef van verwondering, schatten,
meten, vragen stellen en onderzoeken, teksten schrijven, tekenen, schilderen en foto’s maken. De schooltuin kan als werkplaats fungeren voor natuuronderwijs in de
brede betekenis (Leufgen & Lier, 2007). Dit biedt ons als school de kans om ons te
profileren .Een aanbeveling voor de toekomst is ook goed kijken wat de herinrichting
van het plein met de leerlingen gaat doen. Waar liggen kansen om dit verder uit te
breiden, waar hebben deze leerlingen nog meer behoefte aan. Ik denk, dat ik door dit
onderzoek altijd op een andere manier naar kinderen zal kijken als ze aan het spelen
zijn. Ik zal er op letten wat de leerlingen aan het doen zijn, of ze zich goed kunnen
vermaken en of de leerlingen daarna taakgericht aan het werk gaan. Ik eindig mijn
meesterstuk met zoals ik begonnen ben: ’Laat ze buiten spelen’ (Tovey, 2005).
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Nawoord
Ik wil graag de volgende mensen bedanken bij de totstandkoming van dit meesterstuk.

Als eerste mijn leerlingen waar ik van genoten heb hoe zij gespeeld hebben. Het was
een feest om met hen op de plek met natuurlijke elementen te zijn.
Mijn ’critical friends’ die mij steeds weer goed steunden en goede feedback gaven
met name Loes.
Mijn begeleider, Marleen van den Engel ben ik heel dankbaar voor haar goede feedback. Zij heeft mij geleerd om op een veel compactere manier verslag te doen met
daarin alleen de gewenste zaken.
Mijn duo partner omdat ik op de dagen dat zij werkte na het speelkwartier in de klas
mocht komen observeren.
Mijn man Paul Langemeijer die me vooral hielp bij de technische zaken om dit meesterstuk er zo uit te laten zien.
Mijn kinderen en Paul omdat ze me twee jaar gesteund hebben en mij de tijd hebben
gegeven om te studeren.

Monica van Santvoort
Juni 2012
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Bijlagen
Bijlage 1 Tijdpad van het onderzoek
wanneer
Week 4

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

wie
Monica en betrokken
leerlingen uit groep 4

wat
Enquête , daarna over doorvragen door onderzoeker, controleren door leerlingen of het
goed is ingevuld, gebruikt bij begin onderzoek
(nulmeting).
Monica
Gegevens bijhouden in logboek
Monica en betrokken
Twee keer in de week tijdsteekproef, een
leerlingen uit groep 4
keer na spelen natuurlijk schoolplein, andere
keer na spelen “ gewoon” schoolplein.
Twee keer in de week algemene observatie
na het spelen i.v.m. taakgerichtheid.
Drie leerlingen uit groep 4 Na afloop van elk speelkwartier op zelf enquête in de vorm van Smiley kaart invullen,
vier keer per week.
Monica
Gegevens bijhouden in logboek.
Twee keer in de week tijdsteekproef, een
Monica en betrokken
keer na spelen natuurlijk schoolplein, andere
leerlingen uit groep 4
keer na spelen “ gewoon” schoolplein.
Twee keer in de week algemene observatie
na het spelen i.v.m. taakgerichtheid.
Drie leerlingen uit groep 4 Na afloop van elk speelkwartier zelf enquête
in de vorm van Smiley kaart invullen, vier
keer per week.
Gegevens bijhouden in logboek.
Monica
Monica en betrokken
leerlingen uit groep 4

Twee keer in de week tijdsteekproef, een
keer na spelen natuurlijk schoolplein, andere
keer na spelen “ gewoon” schoolplein.
Twee keer in de week algemene observatie
na het spelen i.v.m. taakgerichtheid.
Drie leerlingen uit groep 4 Na afloop van elk speelkwartier zelf enquête
in de vorm van Smiley kaart invullen, vier
keer per week.
Monica
Gegevens bijhouden in logboek
Monica
Twee keer in de week tijdsteekproef, een
keer na spelen natuurlijk schoolplein, andere
keer na spelen “ gewoon” schoolplein
Twee keer in de week algemene observatie
na het spelen i.v.m. taakgerichtheid.
Drie leerlingen uit groep 4 Na afloop van elk speelkwartier zelf enquête
in de vorm van Smiley kaart invullen, vier
keer per week.
Monica en betrokken
Twee keer in de week tijdsteekproef, een
leerlingen uit groep 4
keer na spelen natuurlijk schoolplein, andere
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Week 11

Week 12

Week 13
Week 14

Week 15
Week 16

Week 17
tot en met
week 20
Week 20/
tot 22

keer na spelen “ gewoon” schoolplein.
Twee keer in de week algemene observatie
na het spelen i.v.m. taakgerichtheid.
Na afloop van elk speelkwartier zelf enquête
Drie leerlingen uit groep 4 in de vorm van Smiley kaart invullen, vier
keer per week.
Monica
Gegevens bijhouden in logboek.
Monica en betrokken
Twee keer in de week tijdsteekproef, een
leerlingen uit groep 4
keer na spelen natuurlijk schoolplein, andere
keer na spelen “ gewoon” schoolplein.
Twee keer in de week algemene observatier
na het spelen i.v.m. taakgerichtheid.
Drie leerlingen uit groep 4 Na afloop van elk speelkwartier zelf enquête
in de vorm van Smiley kaart invullen, vier
keer per week.
Monica
Gegevens bijhouden in logboek
Monica en betrokken
Twee keer in de week tijdsteekproef, een
leerlingen uit groep 4
keer na spelen natuurlijk schoolplein, andere
keer na spelen “ gewoon” schoolplein.
Twee keer in de week algemene observatie
na het spelen i.v.m. taakgerichtheid.
Drie leerlingen uit groep 4 Na afloop van elk speelkwartier zelf enquête
in de vorm van Smiley kaart invullen, vier
keer per week.
Monica
Gegevens bijhouden in logboek
Reserve week in geval van uitval tijdens vorige weken.
Monica en betrokken leer- Enquête , daarna doorvragen door onderlingen uit groep 4
zoeker, controleren door de drie leerlingen
of het goed is ingevuld, gebruikt bij het eind
van het onderzoek (eindmeting).
Monica
Gegevens bijhouden in logboek
Monica
Gegevens analyseren
Monica
Gegevens analyseren
en Intern begeleider, duo
Gesprek over conclusies.
partner en directeur.
Monica in samenspraak
Verfijnen en aanpassen meesterstuk, feedmet critical friends
back geven en verwerken
Monica

Presentatie voorbereiden
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Bijlage 2 Methoden en instrumenten
vindplaats
Jeninga (2009)
Professioneel omgaan met
gedragsproblemen

techniek
Observeren

Kallenberg (2010)
Ontwikkeling door onderzoek

Observeren

Enquête zelf samengesteld
aan de hand van verschillende vragenlijsten.

Enquête met doorvragen

Enquête zelf samengesteld
aan de hand van verschillende vragenlijsten.

Enquête
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Wie of wat heb ik nodig
Tijdsteekproef
p. 301
6 weken lang 2 keer per
week.
In totaal 12 keer.
Met 2 leerlingen met ADHD
en 1 leerling met
ADHD/PDDNOS in groep 4.
Algemeen observatie
p. 212 Elke keer na het
speelkwartier 6 weken lang
2 keer per week.
In totaal 12 keer.
Met dezelfde leerlingen als
hierboven vermeld.
Nulmeting en eindmeting
aan de hand van een enquête, daarna gesprek aan
het begin en aan het eind
van het onderzoek. Met dezelfde leerlingen als hierboven vermeld.
Na elk speelkwartier 6 weken lang 4 keer per week
vullen deze leerlingen een
enquête in de vorm van een
“smiley” kaart in.
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Bijlage 3 Tijdsteekproef Jeninga (2009) p. 301
Tijdsteekproef-formulier
Observator:

Categorie

Naam leerling:

Ta

Aantal

Procenten

Kij
Groep:

Sto
Lo

Datum observatie:

An
Totaal

100%

Min.

Na 20 sec.

Na 40 sec.

Na 60 sec.

1

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

2

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

3

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

4

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

5

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

6

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

7

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

8

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

9

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

10

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

11

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

12

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

13

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

14

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

15

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

16

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

17

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

18

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

19

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

20

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An
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Bijlage 4 Nulmeting
<Leerling> <datum>

Nooit

Soms

Regelmatig Vaak

Altijd

Nooit

Soms

Regelmatig Vaak

Altijd

Het speelkwartier is leuk
Kan zich goed vermaken
Speelt samen met andere leerlingen
Verveelt zich
Doet altijd hetzelfde spel
Moeite om na het speelkwartier aan het werk te gaan

Bijlage 5 eindmeting
<Leerling> <datum>
Het speelkwartier is leuk
Kan zich goed vermaken
Speelt samen met andere leerlingen
Verveelt zich
Doet altijd hetzelfde spel
Moeite om na het speelkwartier aan het werk te gaan
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Bijlage 6 De algemene observatie

Algemeen observatie formulier na speelkwartier in de klas

Naam:
Datum:
Aandacht voor de instructie

Ja

Luistert aandachtig
Start direct
Kind werkt voldoende taakgericht
Kind werkt zonder tussenkomst van leerkracht
Vraagt hulp
Kind heeft afgesproken werk gemaakt
Kind kan zich voldoende concentreren tijdens het
werken
Bijlage 7 ‘Smiley’ kaart huidige plein
Speelkwartier op “huidige” plein
Naam:

Datum:

Heb je fijn buiten gespeeld?
Ben je klaar om weer aan het werk te gaan?
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Nee
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Bijlage 8 ‘Smiley’ kaart natuurlijke plein
Speelkwartier op “natuurlijk” plein

Naam:

Datum:
Heb je fijn buiten gespeeld?
Ben je klaar om weer aan het werk te gaan?
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Bijlage 9 Observaties rood
Bijlage 9.1 Tijdsteekproef het huidige plein
Tijdsteekproef-formulier Na speelkwartier huidige plein.
Observator:

Categorie

Aantal

Procenten

Naam leerling:

Ta

13

Rood

Kij

24

Groep: 4

Sto

12

Lo

3

Datum observatie:

An

8

2-04-2012

Totaal

Min.

Na 20 sec.

Na 40 sec.

Na 60 sec.

1

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

2

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

3

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

4

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

5

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

6

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Klaar met taak.

7

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Storen met anderen

8

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Omdat hij niet weet

Monica

100%
Opmerkingen

wat hij moet doen
9

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

10

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

11

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

12

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

13

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

14

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

15

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

16

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

17

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

18

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

19

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

20

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An
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Bijlage 9.2 Tijdsteekproef natuurlijk plein
Hij heeft heel goed aan zijn taak gewerkt.
Tijdsteekproef-formulier natuurlijk plein
Observator:

Categorie

Aantal

Naam leerling:

Ta

17

Rood

Kij

29

Groep: 4

Sto

7

Procenten

Monica

Lo
Datum observatie:

An

6-03-2012

Totaal

Min.

Na 20 sec.

Na 40 sec.

Na 60 sec.

1

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

2

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

3

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

4

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

5

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

6

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

7

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

8

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

9

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

10

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

11

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

12

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

13

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

14

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

15

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

16

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

17

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

18

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

19

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

20

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

7
100%
Opmerkingen

Mijn duo partner vond dat de kinderen rustiger aan het werk waren dan de dag van te
voren.
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Bijlage 9.3 Enquête ten behoeve van de nul meting 09-02-2012
<Leerling> <datum> Rood

Nooit

Soms

Het speelkwartier is leuk
Kan zich goed vermaken

Regelmatig Vaak

Altijd

X
X

Speelt samen met andere leer-

X

lingen
Verveelt zich

X

Doet altijd hetzelfde spel

X

Moeite om na het speelkwar-

X

tier aan het werk te gaan

De leerling heeft nog alleen maar op ons huidige schoolplein gespeeld.
Hij vindt het saai, rent het liefst achter andere aan.
Is veel alleen en heeft het idee dat hij geplaagd wordt.
Bijlage 9.4 Enquête ten behoeve van de eindmeting: 17-04-2012
<Leerling> <datum> Rood

Nooit

Soms

Regelmatig Vaak

Altijd

Het speelkwartier is leuk

X

Kan zich goed vermaken

X

Speelt samen met andere leer-

X

lingen
Verveelt zich

X

Doet altijd hetzelfde spel

X

Moeite om na het speelkwar-

X

tier aan het werk te gaan

Moeilijk om aan het werk te gaan na het spelen in een natuurlijk bosje. Want dan
denk in aan mijn hut. Je wil doorspelen.
Soms ook moeilijk na spelen op gewone plein om te beginnen, want dan denk ik aan
het plein.
Spelen in bosje is leuker want dan kan ik een hut bouwen.
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Bijlage 9.5 de algemene observatie huidige plein
Algemeen observatie na speelkwartier in de klas
Na speelkwartier op huidige plein
Naam: Rood
Datum: 8-03-2012
Aandacht voor de instructie

Ja

Nee
X

Luistert aandachtig

X

Start direct

X

Kind werkt voldoende taakgericht

X

Kind werkt zonder tussenkomst van leerkracht

X

Vraagt hulp

X

Kind heeft afgesproken werk gemaakt

X

Kind kan zich voldoende concentreren tijdens het
werken

X

Bijlage 9.6 de algemene observatie natuurlijk plein
Algemeen observatie formulier na speelkwartier in de klas
Na speelkwartier natuurlijk plein
Naam: Rood
Datum: 12-04-2012
Aandacht voor de instructie

Ja

Nee

X

Luistert aandachtig

X

Start direct

X

Kind werkt voldoende taakgericht

X

Kind werkt zonder tussenkomst van leerkracht

X

Vraagt hulp

X

Kind heeft afgesproken werk gemaakt

X

Kind kan zich voldoende concentreren tijdens het
werken

X

61

Meesterstuk van Monica van Santvoort

Bijlage 9.7 ‘Smiley’ kaart huidige plein
Speelkwartier op “huidige” plein
Naam:
Rood

Datum: 5-04-2012
Heb je fijn buiten gespeeld?

X

Ben je klaar om weer goed aan het werk te

X

gaan?

Hij heeft niet fijn buiten gespeeld omdat hij steeds ruzie had.

Bijlage 9.8 ‘Smiley’ kaart natuurlijke plein
Speelkwartier op “natuurlijk” plein

Naam:
Rood

Datum: 3-04-2012
Heb je fijn buiten gespeeld?

X

Ben je klaar om weer aan het werk te gaan?

X

Samen met anderen grote boomstam weggerold voor hut.
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Bijlage 10 Observaties Groen
Bijlage 10.1 Tijdsteekproef het huidige plein
Tijdsteekproef-formulier na spelen huidige plein
Observator:

Categorie

Aantal

Naam leerling:

Ta

28

Groen

Kij

29

Groep: 4

Sto

Procenten

Monica

Lo
Datum observatie:

An

19-03-2012

Totaal

Min.

Na 20 sec.

Na 40 sec.

Na 60 sec.

1

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

2

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

3

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

4

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

5

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

6

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

7

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

8

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

9

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

10

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

11

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

12

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

13

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

14

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

15

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

16

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

17

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

18

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

19

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

20

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

3
100%

Vandaag veel rond zitten kijken, moeite om aan zijn taak te blijven.
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Bijlage 10.2 Tijdsteekproef natuurlijk plein
Tijdsteekproef-formulier na speelkwartier natuurlijk plein
Observator:

Categorie

Aantal

Naam leerling:

Ta

36

Groen

Kij

24

Groep: 4

Sto

Procenten

Monica

Lo
Datum observatie:

An

6-03-2012

Totaal

Min.

Na 20 sec.

Na 40 sec.

Na 60 sec.

1

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

2

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

3

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

4

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

5

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

6

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

7

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

8

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

9

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

10

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

11

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

12

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

13

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

14

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

15

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

16

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

17

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

18

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

19

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

20

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

100%
Opmerkingen

Mijn duo partner vond dat de kinderen rustiger aan het werk waren dan de dag van te
voren.
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Bijlage 10.3 Enquête ten behoeve van de nul meting 09-02-2012
<Leerling> <datum> Groen

Nooit

Soms

Het speelkwartier is leuk

X

Kan zich goed vermaken

X

Speelt samen met andere leer-

Regelmatig Vaak

Altijd

X

lingen
Verveelt zich

X

Doet altijd hetzelfde spel

X

Moeite om na het speelkwar-

X

tier aan het werk te gaan

De leerling heeft nog alleen maar op ons huidige schoolplein gespeeld
Hij verveelt zich vaak.
Loopt alleen.
Bijlage 10.4 Enquête ten behoeve van de eindmeting: 17-04-2012
<Leerling> <datum> Groen

Nooit

Soms

Regelmatig Vaak

Altijd

Het speelkwartier is leuk

X

Kan zich goed vermaken

X

Speelt samen met andere leer-

X

lingen
Verveelt zich

X

Doet altijd hetzelfde spel

X

Moeite om na het speelkwar-

X

tier aan het werk te gaan

Moeite om aan het werk te gaan na spelen bosje omdat je zo leuk aan het spelen
bent.
Na gewone plein is dat gemakkelijker om aan het werk te gaan want ik vind het daar
niet zo leuk.

Spelen in het bosje is leuker omdat ik samen speel en me niet verveel.
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Bijlage 10.5 De algemene observatie huidige plein
Algemeen observatie na speelkwartier in de klas
Huidige plein
Naam: Groen
Datum: 15-03-2012
Aandacht voor de instructie

Ja

Nee

X

Luistert aandachtig

X

Start direct

X

Kind werkt voldoende taakgericht

X

Kind werkt zonder tussenkomst van leerkracht

X

Vraagt hulp

X

Kind heeft afgesproken werk gemaakt

X

Kind kan zich voldoende concentreren tijdens het
werken

X

Bijlage 10.6 De algemene observatie natuurlijke plein
Algemeen observatie na speelkwartier in de klas
Na speelkwartier natuurlijk plein
Naam: Groen
Datum: 30-03-2012
Aandacht voor de instructie

Ja

Nee

X

Luistert aandachtig

X

Start direct

X

Kind werkt voldoende taakgericht

X

Kind werkt zonder tussenkomst van leerkracht

X

Vraagt hulp

X

Kind heeft afgesproken werk gemaakt

X

Kind kan zich voldoende concentreren tijdens het
werken

X
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Bijlage 10.7 ‘Smiley’ kaart huidige plein
Speelkwartier op “huidige” plein
Naam:
Groen

Datum: 2-04-2012
Heb je fijn buiten gespeeld?

X

Ben je klaar om weer goed aan het werk te

X

gaan?
Hij verveelde zich, wilde wel weer beginnen.

Bijlage 10.8 ‘Smiley’ kaart natuurlijke plein
Speelkwartier op “natuurlijk” plein

Naam:
Groen

Datum: 3-04-2012
Heb je fijn buiten gespeeld?

X

Ben je klaar om weer aan het werk te gaan?
Groen zat hoog in de boom hij wilde daar wel blijven zitten.
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Bijlage 11 Observaties Blauw
Bijlage 11.1 Tijdsteekproef het huidige plein
Tijdsteekproef-formulier Na speelkwartier op ons huidige schoolplein
Observator:

Categorie

Aantal

Procenten

Naam leerling:

Ta

30

Blauw

Kij

26

Groep:

Sto

4

Lo

1

Datum observatie:

An

3

27-02-2012

Totaal

Min.

Na 20 sec.

Na 40 sec.

Na 60 sec.

1

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

2

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

3

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Afgeleid door instr.

4

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Groep 3

5

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

6

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

7

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

8

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

9

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

10

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

11

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

12

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

13

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

14

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

15

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

16

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

17

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

18

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

19

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

20

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Monica

100%

Verwerking van taal
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Bijlage 11.2 Tijdsteekproef natuurlijk plein
Tijdsteekproef-formulier natuurlijk plein
Observator:

Categorie

Aantal

Naam leerling:

Ta

38

Blauw

Kij

22

Groep: 4

Sto

Procenten

Monica

Lo
Datum observatie:

An

6-03-2012

Totaal

Min.

Na 20 sec.

Na 40 sec.

Na 60 sec.

1

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

2

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

+

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

4

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

5

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

6

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

7

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

8

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

9

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

10

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

11

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

12

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

13

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

14

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

15

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

16

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

17

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

18

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

19

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

20

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

Ta Kij Sto Lo An

100%
Opmerkingen

Mijn duo partner vond dat de kinderen rustiger aan het werk waren dan de dag van te
voren.
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Bijlage 11.3 Enquête ten behoeve van de nul meting 09-02-2012
<Leerling> <datum> Blauw

Nooit

Soms

Het speelkwartier is leuk

X

Kan zich goed vermaken

X

Speelt samen met andere leer-

Regelmatig Vaak

Altijd

X

lingen
Verveelt zich

X

Doet altijd hetzelfde spel

X

Moeite om na het speelkwar-

X

tier aan het werk te gaan

De leerling heeft nog alleen maar op ons huidige schoolplein gespeeld. Ze vertelde
dat ze het moeilijk vond om vriendinnetjes te maken. Ze verveelt zich heel vaak. Ze
heeft geen zin om te beginnen.
Bijlage 11.4 Enquête ten behoeve van de eindmeting: 17-04-2012
<Leerling> <datum> Blauw

Nooit

Soms

Regelmatig Vaak

Het speelkwartier is leuk

Altijd

X

Kan zich goed vermaken

X

Speelt samen met andere leer-

X

lingen
Verveelt zich

X

Doet altijd hetzelfde spel

X

Moeite om na het speelkwar-

X

tier aan het werk te gaan

Spelen in het bosje is het leukst.
Dan verveel je je niet.
Speel je met alle kinderen.
Moeite om te beginnen na het spelen in een bosje:
Ik heb dan druk gespeeld. Mijn hoofd is nog druk van het spelen, dan stuiter ik nog.
Ik wil liever doorspelen.
Op het gewone plein is dat gemakkelijker om te beginnen, want dan ben ik rustig aan
het lopen.
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Bijlage 11.5 De algemene observatie huidige plein
Algemeen observatie na speelkwartier in de klas
Na speelkwartier huidige plein
Naam: Blauw
Datum: 16-04-2012
Aandacht voor de instructie

Ja

Nee
X

Luistert aandachtig

X

Start direct

X

Kind werkt voldoende taakgericht

X

Kind werkt zonder tussenkomst van leerkracht

X

Vraagt hulp

X

Kind heeft afgesproken werk gemaakt

X

Kind kan zich voldoende concentreren tijdens het
werken

X

Bijlage 11.6 De algemene observatie natuurlijke plein
Algemeen observatie na speelkwartier in de klas
Na speelkwartier natuurlijk plein
Naam: Blauw
Datum: 30-03-2012
Aandacht voor de instructie

Ja

Nee

X

Luistert aandachtig

X

Start direct

X

Kind werkt voldoende taakgericht

X

Kind werkt zonder tussenkomst van leerkracht

X

Vraagt hulp

X

Kind heeft afgesproken werk gemaakt

X

Kind kan zich voldoende concentreren tijdens het
werken

X

Start niet direct omdat Blauw het moeilijk vindt.
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Bijlage 11.7 ‘Smiley’ kaart huidige plein
Speelkwartier op “huidige” plein
Naam:
Blauw

Datum: 10-04-2012
Heb je fijn buiten gespeeld?

X

Ben je klaar om weer goed aan het werk te

X

gaan?
Verveelde zich.
Bijlage 11.8 ‘Smiley’ kaart natuurlijke plein
Speelkwartier op “natuurlijk” plein

Naam:
Blauw

Datum: 12-04-2012
Heb je fijn buiten gespeeld?

X

Ben je klaar om weer aan het werk te gaan?

X

Blauw vroeg na afloop: hoe moet ik zeggen dat het super leuk was buiten?
Ze heeft toen ‘Superleuk’ hieronder geschreven.
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Bijlage 12 ruw score materiaal van de leerling Rood, Blauw en Groen
Bijlage 12.1 Leerling Rood
huidig plein
Tijdsteekproef

#1

#2

#3

#4

#5

#6 Totaal

%

Taken

7

15

18

18

13

24

95

26

Kijken

14

16

34

20

24

24

132

37

Storen

38

16

3

11

12

10

90

25

Lopen

0

4

3

0

3

0

10

3

Anders

1

9

2

11

8

2

33

9

60

60

60

60

60

60

Tijdsteekproef

#1

#2

#3

#4

#5

#6 Totaal

%

Taken

23

17

11

33

32

31

147

41

Kijken

24

29

27

22

16

22

140

39

Storen

4

7

16

1

4

0

32

9

Lopen

4

0

3

1

8

0

16

4

Anders

5

7

3

3

0

7

25

7

60

60

60

60

60

60

#1

#2

#3

#4

#5

#6 Totaal

Aandacht voor de instructie

1

0

1

0

1

1

4

Luistert aandachtig

0

0

1

0

1

1

3

Start direct

0

1

0

0

1

0

2

Kind werkt voldoende taakgericht

0

0

0

0

0

0

0

Kind werkt zonder tussenkomst van leerkracht

0

0

1

0

0

0

1

Vraagt hulp

0

1

0

1

0

1

3

Kind heeft afgesproken werk gemaakt

0

0

1

0

0

0

1

Kind kan zich voldoende concentreren

0

0

0

1

0

0

1

controle

100

natuurlijk plein

controle

100

Huidig plein
Algemeen observatieformulier (ja=1, nee=0)

15
Natuurlijk plein
Algemeen observatieformulier (ja=1, nee=0)

#1

#2

#3

#4

#5

#6 Totaal

Aandacht voor de instructie

1

1

1

1

1

1

6

Luistert aandachtig

1

1

1

1

1

1

6

Start direct

0

1

1

1

1

1

5

Kind werkt voldoende taakgericht

0

0

1

1

1

1

4

Kind werkt zonder tussenkomst van leerkracht

0

0

1

1

0

0

2

Vraagt hulp

1

1

0

0

1

1

4

Kind heeft afgesproken werk gemaakt

0

1

1

1

1

1

5

Kind kan zich voldoende concentreren

0

1

1

1

1

1

5
37
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Huidig plein
Smiley kaart (ja=1, nee=0)

#1

Heb je fijn buiten gespeeld?
Ben je klaar om weer goed aan het werk te
gaan?

#2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 Totaal Ja:

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

2

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

3

Natuurlijk plein
Smiley kaart (ja=1, nee=0)

#1

Heb je fijn buiten gespeeld?
Ben je klaar om weer goed aan het werk te
gaan?

#2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 Totaal Ja:

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

9

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

8

1
nul meting 09-02-2012

2

3

4

5

Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd Score pos/neg
2

Het speelkwartier is leuk

2

2

1

1

2

2

4

-4

5

5

-5

5

5

-5

1

Kan zich goed vermaken

2

Speelt samen met andere leerlingen

4

Verveelt zich
Doet altijd hetzelfde spel
Moeite om na het speelkwartier aan het werk te
gaan

eind meting 17-04-2012

Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd Score pos/neg

Het speelkwartier is leuk

5

5

5

Kan zich goed vermaken

5

5

5

4

4

1

-1

4

-4

5

-5

4

Speelt samen met andere leerlingen
1

Verveelt zich

4

Doet altijd hetzelfde spel
Moeite om na het speelkwartier aan het werk te
gaan

5
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Bijlage 12.2 Leerling Groen
huidig plein
Tijdsteekproef

#1

#2

#3

#4 #5

#6 Totaal

Taken

40

34

33

28 33

30

198

Kijken

20

21

27

29 26

28

151

Storen

0

0

0

0

0

0

0

Lopen

0

1

0

0

0

0

1

3

10

Anders

0

4

0

1

2

60

60

60

60 60

60

Tijdsteekproef

#1

#2

#3

#4 #5

#6 Totaal

Taken

36

42

45

36 43

52

254

Kijken

24

18

15

18 17

7

99

Storen

0

0

0

0

0

0

0

Lopen

0

0

0

2

0

1

3

Anders

0

0

0

4

0

0

4

60

60

60

60 60

60

#1

#2

#3

#4 #5

#6 Totaal

Aandacht voor de instructie

1

0

1

1

1

1

5

Luistert aandachtig

1

1

1

1

1

1

6

Start direct

1

0

0

1

1

0

3

Kind werkt voldoende taakgericht

0

0

0

1

1

0

2

Kind werkt zonder tussenkomst van leerkracht

1

0

0

0

0

1

2

Vraagt hulp

1

0

1

1

1

0

4

Kind heeft afgesproken werk gemaakt

0

0

1

0

0

1

2

Kind kan zich voldoende concentreren

0

0

0

1

1

1

3

controle

%
55
42
0
0
3
100

natuurlijk plein

controle

Huidig plein
Algemeen observatieformulier (ja=1, nee=0)

27
Natuurlijk plein
Algemeen observatieformulier (ja=1, nee=0)

#1

#2

#3

#4 #5

#6 Totaal

Aandacht voor de instructie

1

1

1

1

1

1

6

Luistert aandachtig

1

1

1

1

1

1

6

Start direct

1

1

1

1

1

1

6

Kind werkt voldoende taakgericht

1

1

1

1

1

1

6

Kind werkt zonder tussenkomst van leerkracht

0

1

1

1

1

1

5

Vraagt hulp

0

0

0

0

0

0

0

Kind heeft afgesproken werk gemaakt

0

1

1

1

1

1

5

Kind kan zich voldoende concentreren

0

1

1

1

1

1

5
39

75

%
71
28
0
1
1
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Huidig plein
Smiley kaart (ja=1, nee=0)
Heb je fijn buiten gespeeld?
Ben je klaar om weer goed aan het werk te
gaan?

#
1

#
2

#
3

#
4

#
5

#
6

#
7

#
8

#
9

#1
0

#1
1

#1
2

Totaal
Ja:

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0

0

0

4

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

5

#
1

#
2

#
3

#
4

#
5

#
6

#
7

#
8

#
9

#1
0

#1
1

#1
2

Totaal
Ja:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

Natuurlijk plein
Smiley kaart (ja=1, nee=0)
Heb je fijn buiten gespeeld?
Ben je klaar om weer goed aan het werk te
gaan?

1
nul meting 09-02-2012

2

3

4

5

Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd Score pos/neg

Het speelkwartier is leuk

2

Kan zich goed vermaken

2
3

Speelt samen met andere leerlingen
2

Verveelt zich

3

Doet altijd hetzelfde spel
Moeite om na het speelkwartier aan het werk te
gaan

4

eind meting 17-04-2012

2

2

2

2

3

3

2

-2

3

-3

4

-4

Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd Score pos/neg

Het speelkwartier is leuk

5

5

5

Kan zich goed vermaken

5

5

5

4

4

4

Speelt samen met andere leerlingen
Verveelt zich

2

2

-2

Doet altijd hetzelfde spel
Moeite om na het speelkwartier aan het werk te
gaan

2

2

-2

5

-5

5
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Bijlage 12.3 Leerling Blauw
huidig plein
Tijdsteekproef

#1

#2

#3

#4

#5

#6 Totaal

%

Taken

30

43

33

34

35

31

206

57

Kijken

26

17

27

24

24

26

144

40

Storen

0

0

0

0

0

0

0

0

Lopen

1

0

0

2

1

0

4

1

6

Anders

3

0

0

0

0

3

60

60

60

60

60

60

Tijdsteekproef

#1

#2

#3

#4

#5

#6 Totaal

%

Taken

43

38

46

42

42

51

262

73

Kijken

15

22

14

18

18

6

93

26

Storen

0

0

0

0

0

0

0

0

Lopen

2

0

0

0

0

3

5

1

Anders

0

0

0

0

0

0

0

0

60

60

60

60

60

60

#1

#2

#3

#4

#5

#6 Totaal

Aandacht voor de instructie

1

1

1

1

1

0

5

Luistert aandachtig

1

1

1

1

1

0

5

Start direct

0

1

1

1

0

0

3

Kind werkt voldoende taakgericht

0

0

0

0

0

0

0

Kind werkt zonder tussenkomst van leerkracht

0

1

1

0

0

0

2

Vraagt hulp

1

1

0

1

1

1

5

Kind heeft afgesproken werk gemaakt

0

0

1

1

1

0

3

Kind kan zich voldoende concentreren

0

0

0

1

1

0

2

controle

2
100

natuurlijk plein

controle

100

Huidig plein
Algemeen observatieformulier (ja=1, nee=0)

25
Natuurlijk plein
Algemeen observatieformulier (ja=1, nee=0)

#1

#2

#3

#4

#5

#6 Totaal

Aandacht voor de instructie

1

1

1

1

1

1

6

Luistert aandachtig

1

1

1

1

1

1

6

Start direct

0

1

1

0

1

1

4

Kind werkt voldoende taakgericht

1

1

1

1

1

1

6

Kind werkt zonder tussenkomst van leerkracht

1

1

1

1

1

1

6

Vraagt hulp

1

0

0

1

1

0

3

Kind heeft afgesproken werk gemaakt

0

1

1

1

1

1

5

Kind kan zich voldoende concentreren

1

1

1

1

1

1

6
42

77

Meesterstuk van Monica van Santvoort

Huidig plein
Smiley kaart (ja=1, nee=0)
Heb je fijn buiten gespeeld?
Ben je klaar om weer goed aan het werk te
gaan?

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 Totaal Ja:
1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

9

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

0

4

Natuurlijk plein
Smiley kaart (ja=1, nee=0)
Heb je fijn buiten gespeeld?
Ben je klaar om weer goed aan het werk te
gaan?

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 Totaal Ja:
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

5

1
nul meting 09-02-2012

2

3

4

5

Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd Score pos/neg
2

Het speelkwartier is leuk

3

Kan zich goed vermaken

4

Speelt samen met andere leerlingen

2

2

3

3

4

4

Verveelt zich

5

5

-5

Doet altijd hetzelfde spel
Moeite om na het speelkwartier aan het werk te
gaan

5

5

-5

5

5

-5

eind meting 17-04-2012

Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd Score pos/neg
4

Het speelkwartier is leuk
3

Kan zich goed vermaken

5

4

4

3

3

5

5

Verveelt zich

2

2

-2

Doet altijd hetzelfde spel
Moeite om na het speelkwartier aan het werk te
gaan

2

2

-2

2

2

-2

Speelt samen met andere leerlingen
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