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De lessenserie in het kort 

 
Doelstellingen 
Algemene doelstellingen rondom wetenschap & techniek: 

� Leerlingen maken kennis met wetenschappelijk onderzoek. 
� Leerlingen ontwikkelen een onderzoekende houding. 
� Leerlingen leren leervragen te stellen. 
� Leerlingen leren dat je leervragen kunt onderzoeken. 
� Leerlingen leren dat je een voorspelling kunt doen over een experiment. 
� Leerlingen ontdekken het belang van observeren om conclusies te kunnen trekken over een 

experiment. 
� Leerlingen leren over een experiment te rapporteren. 

Specifieke doelstellingen rondom het thema mindfulness: 
� De leerlingen maken kennis met het begrip mindfulness. 
� De leerlingen ervaren een mindfulness-sessie 
� De leerlingen ervaren wat voor een effect een mindfulness-sessie op een zelf gekozen 

onderwerp kan hebben. 
Specifieke doelstellingen rondom taal & interactie: 

� Leerlingen vergroten hun woordenschat door gesprekken te voeren over het thema waardoor 
ze in aanraking komen met nieuwe woorden en deze woorden leren gebruiken in de context 
van het thema. 

� Leerlingen leren talig te rapporteren over een experiment. 
� Leerlingen leren conclusies te trekken (bijvoorbeeld ‘Doordat leerlingen een mindfulness-

sessie hebben gedaan, kunnen ze beter rekensommen maken) en deze te verwoorden. 
� Leerlingen leren samen te werken en met elkaar te overleggen over het experiment. 

 
Benodigdheden 

� Filmpje Selective attention test (zie www.youtube.nl, zoekterm ‘selective attention test’ 
� Schrijfpapier 
� Pennen 
� Werkblad concentratieoefening (zie bijlage 1) 
� Powerpointpresentatie flitsexperiment (zie onder het kopje lesmaterialen op de website) 
� Werkblad flitsexperiment (zie bijlage 2) 
� Achtergrondinformatie over mindfulness (zie bijlage 3) 
� Placemat mindfulness (zie bijlage 4) 
� Audiobestand ‘Ademhaling’ (zie onder het kopje lesmaterialen op de website) 
� Kaarsen 
� Wierook 
� Per leerling een kussentje 
� Verhaal ‘Meester Jaap is in de war’ (zie bijlage 5) 
� Werkblad ‘Experiment opzetten’ (zie bijlage 6) 
� Computer 
� Spelideeën voor concentratiespelletjes (zie bijlage 7) 

 
Trefwoorden en kernbegrippen 

� Mindfulness 
� Concentratie 
� concentratieoefening 
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 � Opmerkzaamheid 
� Aandacht 
� Brein / hersenen 
� Gedachten 
� Mediteren 

 
Overzicht lesinhouden 
Les 1: Confrontatie en verkennen 

Het thema mindfulness wordt geintroduceerd aan de hand van een concentratieoefening en 
een flitsexperiment. 
Tijdsindicatie: 45 minuten 

 
Les 2: Verkennen 

In deze les krijgen de leerlingen uitleg over mindfulness en ervaren ze een mindfulness-
sessie.  
Tijdsindicatie: 45 minuten 

 
Les 3: Experiment opzetten en uitvoeren 

De leerlingen bedenken een experiment over de invloed van mindfulness en voeren dit 
experiment uit. 
Tijdsindicatie: 60 minuten 

 
Les 4: Concluderen, presenteren en verdiepen 

De leerlingen presenteren de resultaten van hun onderzoek en verdiepen hun kennis van 
mindfulness. 

 Tijdsindicatie: 80 minuten 
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Les 1 Confrontatie en verkennen  
 
Lesopzet 
 
1.Introductie thema 
Wat doet de leerkracht? Introduceert het thema. 

Laat de leerlingen een filmpje zien en stelt hier vragen over om de 
leerlingen tot denken aan te zetten. 

Wat doen de leerlingen? Bekijken het filmpje en voeren de bijbehorende opdracht uit. 
Materiaal Filmpje ‘Selective attention test’ (zie www.youtube.nl, zoekterm ‘selective 

attention test gorilla’) 
Tijdsindicatie 10 minuten 

 

2.Brainstorm 
Wat doet de leerkracht? Geeft de leerlingen de opdracht om te brainstormen over het onderwerp 

concentratie. 
Stelt vragen om de leerlingen te laten verwoorden wat concentratie is. 

Wat doen de leerlingen? Brainstormen over het onderwerp concentratie. 
Verwoorden wat concentratie is. 

Materiaal Schrijfpapier 
Pennen 

Tijdsindicatie 15 minuten 

 

3.Concentratieoefening 
Wat doet de leerkracht? Geeft uitleg over de concentratieoefening en stelt vragen om de leerlingen 

de oefening te laten evalueren. 
Wat doen de leerlingen? Voeren een concentratieoefening uit en verwoorden hun bevindingen. 

Materiaal Klein voorwerp per leerling (bijvoorbeeld een pen, potlood of gum) 
Werkblad concentratieoefening (zie bijlage 1) 

Tijdsindicatie 10 minuten 

 

4.Flitsexperiment 
Wat doet de leerkracht? Geeft uitleg over het flitsexperiment en stelt vragen om de leerlingen hun 

bevindingen over het experiment te laten verwoorden. 
Wat doen de leerlingen? Voeren het flitsexperiment uit en verwoorden hun bevindingen. 

Materiaal Powerpointpresentatie flitsexperiment (zie onder het kopje lesmaterialen 
op de website) 
Werkblad flitsexperiment (zie bijlage 2) 

Tijdsindicatie 10 minuten 

 

Tijdsindicatie gehele les 45 minuten 
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Lesinhoud 
1.Introductie thema 
Vertel de leerlingen kort waar deze lessenserie over gaat: mindfulness. Vertel dat mindfulness te 
maken heeft met je concentreren en je aandacht ergens bij houden. Laat de leerlingen het filmpje 
‘Selective attention test’ zien (zie www.youtube.nl, zoekterm ‘selective attention test gorilla’). Geef de 
leerlingen voordat het filmpje start de opdracht om te tellen hoe vaak de kinderen in het witte shirt de 
bal naar elkaar overgooien. Zet het filmpje stil bij 37 seconden. Vraag de leerlingen hoe vaak zij 
denken dat de kinderen in het witte shirt de bal overgegooid hebben. Laat nu de rest van het filmpje 
zien en vertel de leerlingen dat ze nu ook op andere dingen mogen letten. Bespreek wat de leerlingen 
gezien hebben. 
 

Voorbeelden van vragen die je kunt stellen: 
1. Welke dingen heb je de tweede keer wel gezien die je de eerste keer niet zag? 
2. Zag je de gorilla de eerste keer ook? 
3. Hoe kwam het dat je de gorilla de eerste keer niet zag denk je? 
4. Wat heeft dit met concentratie te maken? 

 
2.Brainstorm 
Geef de leerlingen één minuut de tijd om zoveel mogelijk woorden op te schrijven die in hun hoofd 
opkomen wanneer ze denken aan het woord concentratie. Laat elke leerling één woord noemen dat 
hij opgeschreven heeft. Bespreek vervolgens wat concentratie precies is. 
 

Voorbeelden van vragen die je kunt stellen: 
1. Hoe zie je dat iemand geconcentreerd is? 
2. Wanneer ben jij zelf geconcentreerd?  
3. Hoe kunnen we dat aan jou zien? 
4. Hoe voel je je wanneer je geconcentreerd bent? En als je je heel lang geconcentreerd 

hebt, hoe voel je je dan? 
5. Wat helpt jou om je goed te kunnen concentreren? 

 
3.Concentratieoefening 
Vertel de leerlingen dat ze een concentratieoefening gaan doen. Deze concentratieoefening werkt als 
volgt: elke leerling legt één voorwerp op tafel. Hier kijkt de leerling gedurende één minuut naar. Iedere 
keer wanneer hij afgeleid is, dan zet hij een streepje achter de 1 op het werkblad (zie werkblad 
concentratieoefening). De 1 staat voor de eerste keer dat ze dit experiment doen. Ze zullen dit 
experiment nog vaker doen gedurende deze lessenserie. Bespreek de bevindingen van de leerlingen. 
 

Voorbeelden van vragen die je kunt stellen: 
1. Hoe vond je het om deze oefening te doen? 
2. Hoeveel streepjes heb je gezet? 
3. Waardoor werd je vooral afgeleid? 
4. Zal het beter gaan naarmate je deze oefening vaker doet denk je? Waarom wel of niet? 

 
 



7 
 

4.Flitsexperiment 
Leg de leerlingen het flitsexperiment uit (zie powerpointpresentatie flitsexperiment). Ze kijken telkens 
naar het plusje en vervolgens schrijven ze het woord / getal / de som die verschijnt op hun werkblad 
(zie bijlage 2). De powerpointpresentatie start met twee voorbeelden. Laat de leerlingen het 
experiment uitvoeren en lees vervolgens de juiste antwoorden voor. Bespreek met de leerlingen wat 
ze van dit experiment vonden. 
 

Voorbeelden van vragen die je kunt stellen: 
1. Hoe is het gegaan? 
2. Wat vond je lastig aan dit experiment? 
3. Wie vindt van zichzelf dat hij best veel fouten gemaakt heeft? 
4. Hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat je de volgende keer minder fouten maakt? 

(denk bijvoorbeeld aan beter concentreren) 
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Les 2 Verkennen  
Lesopzet 
 

1.Terugblik 
Wat doet de leerkracht? Stelt vragen om de leerlingen terug te laten blikken op de vorige les. 

Laat de leerlingen de concentratieoefening uit de vorige les doen en stelt 
vragen om de leerlingen verschillen in resultaat te laten verwoorden. 

Wat doen de leerlingen? Verwoorden wat in de vorige les besproken is. 
Voeren de concentratieoefening uit en verwoorden wat de verschillen zijn 
in resultaat met de eerste keer. 

Materiaal Werkblad concentratieoefening uit de vorige les (of zie bijlage 1) 
Tijdsindicatie 10 minuten 

 

2.Uitleg over mindfulness 
Wat doet de leerkracht? Geeft uitleg over mindfulness. 
Wat doen de leerlingen? Luisteren naar de uitleg over mindfulness. 

Materiaal Achtergrondinformatie over mindfulness (zie bijlage 3) 
Tijdsindicatie 5 minuten 

 

3.Leervragen stellen 
Wat doet de leerkracht? Laat de leerlingen leervragen over mindfulness bedenken. 
Wat doen de leerlingen? Beschrijven en verwoorden hun leervragen over mindfulness in groepjes. 

Materiaal Placemat mindfulness (zie bijlage 4) 
Tijdsindicatie 10 minuten 

 

4.Mindfulness-sessie 
Wat doet de leerkracht? Brengt de ruimte in de juiste sfeer en laat de leerlingen een mindfulness-

sessie ervaren. 
Stelt vragen om de leerlingen te laten verwoorden hoe ze de mindfulness-
sessie ervaren hebben. 

Wat doen de leerlingen? Ervaren een mindfulness-sessie en verwoorden wat ze hiervan vonden. 
Materiaal Audiobestand ‘Ademhaling’ (zie onder het kopje lesmaterialen op de 

website) 
Kaarsen 
Wierook 
Kussentjes 

Tijdsindicatie 15 minuten 

 

5.Concentratieoefening 
Wat doet de leerkracht? Laat de leerlingen de concentratieoefening nogmaals doen en stelt vragen 

om de leerlingen de verschillen in resultaat met de vorige keer en de 
invloed van de minfulness-sessie te laten verwoorden. 

Wat doen de leerlingen? Voeren de concentratieoefening uit en verwoorden verschillen in resultaat 
met de vorige keer en de invloed van de mindfulness-sessie. 

Materiaal Werkblad concentratieoefening 
Tijdsindicatie 5 minuten 

 

Tijdsindicatie gehele les 45 minuten 



9 
 

Voorbereiding 
� Vraag de leerlingen om een kussentje mee te nemen om op te zitten tijdens de mindfulness-

sessie. 
� Breng de ruimte waar de mindfulness-sessie gehouden wordt in de juiste sfeer met kaarsen 

en wierook. 
 
Lesinhoud 
1.Terugblik 
Blik kort terug op de vorige les. Laat de leerlingen verwoorden wat in die les gedaan en besproken is. 
 

Voorbeelden van vragen die je kunt stellen: 
1. Waar hebben we het in de vorige les over gehad? 
2. Welke oefeningen / experimenten hebben we gedaan? 
3. Welke rol speelde concentratie bij deze oefeningen / experimenten? 

 
Voer de concentratieoefening uit de eerste les nogmaals met de leerlingen uit en laat ze op de grafiek 
op het werkblad invullen hoeveel streepjes ze deze keer gezet hebben. Bespreek de verschillen met 
de eerste keer. 
 

Voorbeelden van vragen die je kunt stellen: 
1. Was je nu vaker of minder vaak afgeleid dan in de vorige les? 
2. Waar zou dit aan liggen? 

 
2.Uitleg over mindfulness 
Geef de leerlingen uitleg over mindfulness. Hierbij kan de achtergrondinformatie (zie bijlage 3) en de 
powerpointpresentatie ‘introductie mindfulness’ (zie onder het kopje lesmaterialen op de website) 
gebruikt worden. Doel is dat leerlingen weten wat mindfulness is en zich kunnen voorstellen welke rol 
het brein speelt bij mindfulness. Bij deze uitleg komen alle kernbegrippen behorende bij deze 
lessenserie (zie de vetgedrukte begrippen in bijlage 3). Laat de leerlingen bij elk kernbegrip dat tijdens 
de uitleg aan bod komt uitleggen wat het betekent.  
 
3.Leervragen stellen 
Verdeel de leerlingen in groepjes van drie of vier leerlingen. Geef elk groepje een placemat (zie bijlage 
4). Laat elke leerling in zijn eigen vak opschrijven wat hij nog zou willen leren over mindfulness en 
waar ze nog nieuwsgierig naar zijn. Laat elk groepje vervolgens overleggen waarbij elk groepslid 
vertelt wat hij heeft opgeschreven en vervolgens wordt er gezamenlijk in elk groepje één vraag 
gekozen waar ze een antwoord op zouden willen hebben. 
 
4.Mindfulness-sessie 
Laat de leerlingen een mindfulness-sessie ervaren (zie het bestand ‘Ademhaling’ bij de lesmaterialen 
op de website). Om de leerlingen in de sfeer te brengen kunnen ze allemaal op de grond op een 
kussentje gaan zitten en kunnen er kaarsjes en wierook aangestoken worden.  
Bespreek de mindfulness-sessie met de leerlingen. 
 

Voorbeelden van vragen die je kunt stellen: 
1. Hoe vond je de mindfulness-sessie? 
2. Wat vond je er prettig / minder prettig aan? 
3. Waar kan zo’n sessie je bij helpen, denk je? 
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11 
 

5.Concentratieoefening 
Laat de leerlingen nogmaals de concentratieoefening uitvoeren. Bespreek hoe vaak de leerlingen nu 
afgeleid waren. 
 

Voorbeelden van vragen die je kunt stellen: 
1. Hoe vaak was je deze keer afgeleid? 
2. Is dat vaker of minder vaak dan de vorige keer dat je deze oefening deed? 
3. Heeft de mindfulness-sessie je geholpen om je te concentreren? 
4. Waar merkte je dat aan? 

 
 
 



12 
 

Les 3 Experiment opzetten en uitvoeren  
 
Lesopzet 
 
1.Verhaal ‘Meester Jaap is in de war’ 
Wat doet de leerkracht? Leest het verhaal ‘Meester Jaap is in de war’ voor en stelt vragen om de 

leerlingen tot denken aan te zetten over de invloed van mindfulness. 
Wat doen de leerlingen? Luisteren naar het verhaal ‘Meester Jaap is in de war’ en verwoorden waar 

mindfulness invloed op kan hebben. 
Materiaal Verhaal ‘Meester Jaap is in de war’ (zie bijlage 5) 

Tijdsindicatie 10 minuten 

 

2.Experiment opzetten 
Wat doet de leerkracht? Stelt vragen om de leerlingen aan het denken te zetten over wat ze willen 

onderzoeken. 
Wat doen de leerlingen? Bedenken in groepjes wat ze willen onderzoeken en hoe ze dit willen gaan 

doen. 
Materiaal Werkblad ‘Experiment opzetten’ (zie bijlage 6) 

Tijdsindicatie 20 minuten 

 

3.Experiment uitvoeren 
Wat doet de leerkracht? Begeleidt de leerlingen bij het uitvoeren van hun experiment. 
Wat doen de leerlingen? Voeren hun experiment uit en noteren de resultaten. 

Materiaal Ingevulde werkbladen ‘Experiment opzetten’ (zie bijlage 6) 
Audiobestand ‘Ademhaling’ (zie onder het kopje lesmaterialen op de 
website) 
Kussentjes 
Kaarsen 
Wierook 

Tijdsindicatie 30 minuten 

 

Tijdsindicatie gehele les 60 minuten 
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Voorbereiding 
� Vraag de leerlingen om een kussentje mee te nemen om op te zitten tijdens de mindfulness-

sessie. 
� Breng de ruimte waar de mindfulness-sessie gehouden wordt in de juiste sfeer met kaarsen 

en wierook. 
 
Lesinhoud 
1.Verhaal ‘Meester Jaap is in de war’ 
Lees het verhaal ‘Meester Jaap is in de war’ (zie bijlage 5) voor en bespreek het met de leerlingen. 
Leg hierbij de link met het onderwerp mindfulness. 
 

Voorbeelden van vragen die je kunt stellen: 
1. Wat was er aan de hand met meester Jaap? 
2. Heb jij ook wel eens een situatie gehad waarin je je helemaal niet kon concentreren? Wat 

was er toen gebeurd? 
3. Hoe zou een mindfulness-sessie, zoals we in de vorige les gedaan hebben, je kunnen 

helpen? 
 
2.Experiment opzetten 
Vraag de leerlingen waar mindfulness allemaal invloed op zou kunnen hebben. Vertel dat ze in deze 
les zelf een experiment op gaan zetten en uit gaan voeren. Ze bedenken zelf iets waarvan ze gaan 
onderzoeken of mindfulness daar invloed op heeft, bijvoorbeeld op het maken van rekensommen of 
op het aantal keer dat je een bal in de basket kan gooien in één minuut. Laat de leerlingen in groepjes 
van 3 of 4 leerlingen het werklad ‘Experiment opzetten’ (zie bijlage 6) maken en zo beslissen wat ze 
gaan onderzoeken. Bij het opzetten van het experiment is het belangrijk dat de leerlingen goed 
bedenken hoe ze hetgeen ze onderzoeken gaan meten. Ze moeten in ieder geval voor en na de 
mindfulness-sessie een meting doen. Stel dat een groepje gaat onderzoeken of mindfulness invloed 
heeft op het maken van rekensommen, dan laten zij hun proefpersonen eerst een aantal 
rekensommen maken. Vervolgens volgen ze een mindfulness-sessie. Dan volgt de nameting: de 
proefpersonen maken wederom (vergelijkbare) rekensommen. 
 
3.Experiment uitvoeren 
Laat de leerlingen hun experiment uitvoeren. Ze kunnen als proefpersonen leerlingen uit hun eigen 
klas ‘gebruiken’ (de leerlingen doen dan mee aan elkaars experiment) of leerlingen uit andere klassen 
van de school. Laat de leerlingen eerst een voormeting doen. Dan ervaren ze gezamenlijk een 
mindfulness-sessie en volgt er een nameting. De leerlingen schrijven bij de voor- en de nameting op 
wat de resultaten zijn. 
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Les 4 Concluderen, presenteren en verdiepen  
 
Lesopzet 
 
1.Presentatie voorbereiden 
Wat doet de leerkracht? Begeleidt de leerlingen bij het voorbereiden van een presentatie over hun 

experiment. 
Wat doen de leerlingen? Bereiden een presentatie over hun experiment voor. 

Materiaal Computer voor powerpointpresentaties 
Schrijfgerei voor posterpresentaties 
Resultaten van het experiment 

Tijdsindicatie 20 minuten 

 

2.Presentatie houden 
Wat doet de leerkracht? Stelt vragen over de presentaties van de leerlingen. 
Wat doen de leerlingen? Geven een presentatie over hun experiment 

Materiaal - 
Tijdsindicatie 30 minuten 

 

3.Verdieping 
Wat doet de leerkracht? Zorgt voor verdieping van het thema mindfulness. 
Wat doen de leerlingen? Verdiepen hun kennis over het thema mindfulness. 

Materiaal - 
Tijdsindicatie 20 minuten 

 

4.Afsluiting 
Wat doet de leerkracht? Laat de leerlingen concentratie-spelletjes doen. 
Wat doen de leerlingen? Voeren concentratie-spelletjes uit. 

Materiaal Spelideeën voor concentratiespelletjes (zie bijlage 7) 
Tijdsindicatie 10 minuten 

 

Tijdsindicatie gehele les 80 minuten 
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Lesinhoud 
1.Presentatie voorbereiden 
Laat de leerlingen een presentatie over hun experiment voorbereiden. Ze kunnen bijvoorbeeld een 
powerpointpresentatie maken of een poster. In de presentatie moeten in ieder geval de resultaten van 
de voor- en de nameting en de conclusie (het antwoord op de onderzoeksvraag) verwerkt worden. 
 
2.Presentatie houden 
Laat elk groepje zijn presentatie geven. Tijdens de presentaties is het vooral belangrijk dat de 
leerlingen de conclusie van hun experiment verwoorden en niet alleen de resultaten opsommen. Geef 
na elke presentatie de overige groepjes de opdracht om een vraag te bedenken naar aanleiding van 
de presentatie en laat elk groepje zijn vraag stellen. 
 
Na de presentaties kun je met de leerlingen de lessenserie evalueren. 
 

Voorbeelden van vragen die je kunt stellen: 
1. Wat vond je van deze lessen? 
2. Wat heb je ervan geleerd? 
3. Waarbij zou jij mindfulness toe kunnen passen? Waar zou het jou bij kunnen helpen? 

 
3.Verdiepen 
In de tweede les hebben de leerlingen leervragen op papier gezet rondom het thema mindfulness. Als 
verdiepingsactiviteit zouden ze op internet kunnen gaan zoeken naar het antwoord op één van hun 
leervragen. Geschikte websites zijn: 

• www.wikipedia.nl 

• www.leren.nl/rubriek/wetenschap/psychologie/mindfulness 

• www.psychologiemagazine.nl 
 
Een andere manier om verdieping van het thema vorm te geven is een expert in de klas halen. Dit kan 
bijvoorbeeld iemand zijn die mindfulnesstraining of yoga geeft. 
 
4.Afsluiting 

Het project kan afgesloten worden met wat concentratie-spelletjes (zie bijlage 7 voor spelideeën).
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BIJLAGEN   
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Bijlage 2 Werkblad flitsexperiment 
 

Werkblad flitsexperiment 

Naam: ___________________________________________________________________ 

Voorbeeld 1: …………………………………………………… 

Voorbeeld 2: …………………………………………………… 

Ready? 

1……………………………………………………………………….                    

2……………………………………………………………………….   

3……………………………………………………………………….   

4……………………………………………………………………….   

5……………………………………………………………………….   

6……………………………………………………………………….   

7……………………………………………………………………….   

8……………………………………………………………………….   

9……………………………………………………………………….   

10……………………………………………………………………….   

11……………………………………………………………………….   

12……………………………………………………………………….   

Nog vier!! 

13……………………………………………………………………..          

14……………………………………………………………………..   

Nog twee!!        

15……………………………………………………………………… 

16……………………………………………………………………… 
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Bijlage 3 Achtergrondinformatie Mindfulness 

Mindfulness  is een engels woord. Kunnen jullie een beetje engels? Het woord begint met ‘Mind’, 
weten jullie wat dat betekent?  
Geest, gedachten , verstand, aandacht  
 
Mindfulness betekent letterlijk: opmerkzaamheid  en opmerkzaamheid betekent ook weer aandacht of 
oplettendheid. 
 
Misschien hebben jullie dat ook wel eens: je probeert je huiswerk te maken, maar steeds dwalen je 
gedachten af: je baalt dat je niet lekker naar buiten kunt met dit mooie weer, je denkt de hele tijd aan 
dat leuke meisje in de klas, of je hebt net ruzie gehad met je vriendje. Dit maakt het lastig om je te 
concentreren op je huiswerk. Of je moet een toets maken en je bent zo zenuwachtig dat je niet meer 
goed kunt nadenken. 
 
Mindfulness kunnen jullie zien als een manier om te oefenen je aandacht bij het hier en nu te houden. 
Een soort concentratieoefening  of aandachtstraining dus. Net zoals jullie je net moesten 
concentreren op een voorwerp op je tafel en alleen maar daar aan mochten denken, worden er bij 
mindfulness allerlei oefeningen gedaan waarbij je oefent te concentreren op je lichaam, zodat je 
bewust wordt van hoe je je voelt, je ademhaling, wat je gedachtes zijn en wat er om je heen gebeurt.   
 
Mindfulness is afgeleid van boeddhistische meditatietechnieken. Weten jullie wat mediteren  is? Veel 
mensen denken bij mediteren aan monniken (die mannen in lange gewaden met een kaal hoofd), 
boeddha’s , wierook, sandalen. Mediteren is in India ontstaan en het is een manier om de geest onder 
controle te krijgen, om meer zelfbeheersing te krijgen, relaxter en bewuster te worden.  
 
Mindfulness wordt daarom door sommigen een beetje als zweverig ervaren. Daarom is het wel leuk 
om te weten dat mindfulness door een Amerikaanse wetenschapper is bedacht, al in 1979. Deze 
wetenschapper heet Jon Kabat-Zinn. Een professor in de geneeskunde die werkte in een academisch 
ziekenhuis in de Verenigde Staten. 
 
Hij wilde iets doen voor uitbehandelde patiënten, die te horen kregen dat er niets anders opzat dan te 
leren leven met hun klachten. Maar hoe ze dat dan moesten doen, kon niemand hun vertellen. Kabat-
Zinn, die zelf mediteerde, had het vermoeden dat aandachtsgerichte meditatie hen zou kunnen helpen 
om meer grip te krijgen op hun pijn, hun verdriet daarover, en hun zorgen voor de toekomst. 
 
En het leek te werken: de fysieke klachten van de patiënten namen af en ook geestelijk voelden ze 
zich een stuk beter. Het programma werd vervolgens standaard ingevoerd in het ziekenhuis.  
 
Wetenschappers proberen nu te onderzoeken of mindfulness echt werkt en hoe het dan werkt.  
Hierbij kijken ze bijvoorbeeld naar de hersenen : kun je op een hersenscan zien of mindfulness iets 
verandert in de hersenen? Ze vergelijken dan de hersenen van mensen die aan mindfulness doen en 
mensen die nooit mindfulnessoefeningen doen. Het blijkt bijvoorbeeld dat mensen die langdurig 
hebben gemediteerd, sneller informatie kunnen verwerken.  
  
Ook maken wetenschappers gebruik van uitgebreide vragenlijsten waarop mensen vragen moeten 
beantwoorden over hoe ze zich voelen, wat ze denken, welke klachten ze hebben. Een onderzoekster 
in Nijmegen maakt van mensen foto’s voor en na de meditatie en vergelijkt deze foto’s dan met elkaar. 
Zien deze mensen er na het mediteren gelukkiger, vrolijker en minder gestrest uit? 
 
Ook hebben wetenschappers laten zien dat mindfulness mensen kan helpen die depressief zijn en 
last hebben van angsten. En ze onderzoeken wat de invloed is op slapeloosheid, psychiatrische 
klachten en alcoholverslaving. Hoewel er nog te weinig bekend is om definitief uitsluitsel te geven, zijn 
de eerste resultaten van deze onderzoeken in elk geval positief. 
 
Ook op basisscholen wordt steeds vaker aan mindfulness gedaan. Door mindfulness in de klas te 
doen willen de scholen de kinderen leren hun aandacht te sturen, zodat ze zich beter kunnen 
concentreren en zich minder laten afleiden door allerlei storende gedachten of emoties. Ook 
verwachten ze dat kinderen hierdoor beter kunnen omgaan met spanningen rondom het leveren van 
prestaties, zoals bijvoorbeeld het maken van proefwerken of de cito-toets. 
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Resultaten van het Mindful Schools programma (565 enquêtes): 
• 93% van de leerlingen zegt dat mindfulness hen helpt op één of andere manier in hun leven 
• 59% benoemt dat het hen helpt om beter te concentreren in de klas 
• 61% geeft aan dat mindfulness helpt te kalmeren wanneer ze gespannen zijn 
• 52% zegt dat mindfulness hen helpt om besluiten te nemen. 
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Bijlage 4 Placemat Mindfulness

Mindfulness 
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Bijlage 5 Verhaal ‘Meester Jaap is in de war’ 
 

Meester Jaap is in de war; 
 
Het is na het weekend en iedereen mag erover vertellen in de kring. Bij Johan thuis was de 

slang van de wasmachine los geschoten. ‘Het was een grote puinhoop,’ zegt Johan, ‘maar ik 

heb wel gelachen. Vooral toen de bank ging drijven.’ Halil vertelt over zijn opa en oma die op 

bezoek zijn. ‘Hoe lang blijven ze?’ vraagt Mirjam. ‘Vier weken, maar mijn oma wil nu al 

terug naar haar dorpje in Turkije. Ze vindt het hier veel te druk. Maar ze is wel blij dat ze mij 

en mijn zusjes weer ziet.’ Als Halil klaar is, blijft het even stil. ‘Mees,’ vraagt Tijs, ‘wie is de 

volgende die mag vertellen?’ ‘Eeeeeeeeeh……….Johan.’ ‘Die is al geweest,’ roept de hele 

groep. ‘Eeeeeeeeeh…….Halil dan?’ De kinderen snappen er niks van. Hun meester lijkt wel 

in de war. Ineens staat meester Jaap op. ‘Vanmiddag gaan we verder met de kring. Nu doen 

we eerst een rekentoetsje.’ Een paar kinderen protesteren, maar meester Jaap hoort het niet. 

Hij laat blaadjes uitdelen, gaat achter zijn tafel zitten en zegt: ‘Voor jezelf werken en ik wil 

niemand horen.’ De klas gaat rustig aan het werk. Na een paar minuten schuift Brechje een 

briefje naar Mirjam. ‘Wat doet hij raar’ staat erop. ‘Hartstikke raar,’ antwoordt Mirjam. 

Ineens klinkt de stem van meester Jaap door de klas. ‘Dames, breng dat spiekbriefje maar 

hier!’ Brechje giechelt en zegt: ‘Oepsie, dat heeft hij dan wel weer gezien, maar meester het is 

geen spiekbriefje hoor’. ‘Hier!’ zegt de meester streng. Brechje loopt naar meester Jaap. 

Achter zich hoort ze het gegniffel van Mirjam. De meester leest het briefje zegt: ‘Ga maar 

verder met je sommen.’ Het wordt weer stil in de klas en iedereen werkt. Na een tijdje stoot 

Joris zijn buurman Johan aan.’Moet je Jaap zien,’ fluistert hij. De meester staart doelloos naar 

buiten en in zijn ogen staan tranen. ‘Hij huilt,’ zegt Johan net iets te hard. De hele groep kijkt 

verbaasd op. Meester Jaap veegt gauw door zijn ogen. ‘Wat is er meester?’ vraagt Steffie. 

‘Heb je verdriet?’ Meester Jaap kijkt voor zich uit en na een tijdje knikt hij en zegt: ‘Kom 

maar weer even allemaal in de kring. Zo gaat het niet.’ Zwijgend pakken de kinderen hun 

stoel op en gaan weer in de kring zitten. 

‘Eeehhhh’ begint meester Jaap, ‘eeehhhh….. onze poes is dood,’ Het blijft even stil, maar dan 

zegt Joris: ‘Oh, dus daarom was je er helemaal niet bij net met het kringgesprek, maar 

waarom heb je dat nog niet verteld?’ ‘Nou…..eehh….ik dacht dat jullie dat misschien stom 

vonden. Dat is zo verdrietig ben. We hebben onze bram bijna acht jaar gehad. Maar hij was 

erg zien en toen heeft de dierenarts hem laten inslapen. Bram was een hele leuke poes’, ‘Nou,’ 

roept Johan verontwaardigd, ‘je zegt zelf altijd dat we het moeten zeggen als er iets is. Dat 

lucht op, zeg je dan. En nou doe je het zelf niet.’ ‘Maar hij doet het nu wel, zegt Souhaila. 

Meester Jaap knikt en vertelt nog meer over Bram. En daarna vertellen een paar kinderen over 

hun lievelingsdieren die dood zijn gegaan. Als ze klaar zijn, zegt de meester: ‘Ik ben blij dat 

ik erover gepraat heb met jullie. Dat lucht op en nu kan ik ook weer alles volgen in de klas, en 

zal ik jullie weer goed in de gaten houden’. ‘Gelukkig,’ zegt Johan, ‘hij is weer de oude’ 
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Bijlage 6 Werkblad Experiment opzetten 
 

Werkblad voor de onderzoekers 
Namen: 
 
Lees de vragen eerst goed met je groepje door. Bespreek samen wat 
jullie willen gaan onderzoeken en luister naar de ideeën van elkaar. 

___________________________________________________________________________ 
 
Wat zouden jullie willen onderzoeken waar mindfulness nog meer effect op kan hebben? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Bij wie gaan jullie dit onderzoeken? Hebben jullie hier iemand/meer personen voor nodig? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
Hoeveel tijd hebben jullie hiervoor nodig? 
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Welke materialen hebben jullie voor het onderzoek nodig? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Hoe gaan jullie het uitvoeren? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
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Wat zijn jullie verwachtingen? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Hoe willen jullie de resultaten gaan presenteren aan de klas? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 7 Concentratie-spelletjes 
 
De knoop 
Alle kinderen staan in een kring en strekken hun armen naar vormen. De armen worden daarna 
gekruist. Elke hand moet nu een andere hand in de cirkel vinden. Er ontstaat een grote knoop. De 
knoop moet worden opgelost zonder elkaars handen los te laten. 
 
Woordenkring 
De kinderen staan in een kring. Een van hen begint met een woord. Het volgende kind moet een 
nieuw woord verzinnen dat begint met de laatste letter van het eerste woord. Het spelletje kan 
moeilijker worden gemaakt door de woorden in een categorie te laten vallen, zoals dieren of landen. 
 
Moordenaartje 
De kinderen staan in een kring. Een kind mag naar de gang toe. Een ander kind wordt aangewezen 
en zal de moordenaar zijn. De moordenaar kan anderen kinderen laten neervallen door het kind aan 
te kijken en met zijn ogen te knipperen. Het kind dat op de gang staat komt terug in de kring en moet 
raden wie de moordenaar is. 
 
Er is iets veranderd  
De kinderen zitten in een lange rij. Drie van hen mogen naar voren komen en een houding aannemen 
die lang is vol te houden. Alle kinderen moeten goed kijken naar de drie kinderen. Een van hen mag 
naar de gang. Bij de drie kinderen wordt nu iets kleins verandert, zoals de haren anders of een arm de 
andere kant op. Het kind dat op de gang stond, mag raden wat er is veranderd. 
 


