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Leerkrachtenin het basisonderwijs vinden hun leerlingen impulsiever dan de lotgenootjesvan
vroeger. Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten onderscheid makentussen twee soorten van
impulsiviteit, een sociale vorm en een vorm die te maken heeft metde werkhouding van een kind.
Dezesoorten van impulsiviteit gaan elk gepaard meteen anderemanier van informatieverwerking.
Zo hebbensociaal impulsieve leerlingen problemen met het onderdrukken van foute reacties,
terwijl cognitief impulsieve leerlingen een wat lager tempo aanhouden.
Leerkrachten
van
het basisonderwijs
vindenhunleerlingenimpulsiverdan
vroeger.
(foto:StudioAndré
Ruigrok)

Sinds zesjaar looptaan de Vrije Universiteiteen projectnaar aandachts-en impulsiviteitsproblemen
in hetbasisonderwijs.
Eenvande deelonderzoekenbetrefteen
studienaarimpulsiviteit.Eenaantal leerkrachtenmoestenhun impulsiefsteleerlingen in gedachtennemenen daarde
meestkenmerkende
gedragingenvan opschrijven.Vervolgensbeoordeeldeeen
anderegroepleerkrachtendezegedragingen op hun kenmerkendheid
voor impulsiviteit. Degedragingendie daarbijhet
hoogstscoorden,vormdende basisvoor
eenvragenlijst.

Hyper-reactiviteit
leerkrachtenblekenonderscheidte makentussentweevormenvanimpulsiviteit,
een socialevormen een cognitievevorm.
Socialeimpulsiviteitvaltop te vattenals
hyper-reactiviteit
en treedtvoornamelijkop
in socialesituaties.Kinderendie sociaal
impulsiefzijn, reagerenop alle gebeurtenissenin de klas:geluiden,dingendie ze
zien,vragendie nietvoor henbedoeld
zijn. Eentypischeklassituatiewaarsociale
impulsiviteitnaar vorenkomtis hetkringgesprek.
Cognitieveimpulsiviteitheeftmeerte maken methoe kindereneentaak uitvoeren;
denkenze na voordatze aan een taak beginnen, luisterenze naarde uitleg,kijken
ze hun werkna voordatze hetinleveren,
kunnenze zelfstandigaan een opdracht
werken.Onderwijssituaties
bij uitstekzijn
hier hetwerkenaan zelfstandigeopdrachten, hetgevenvan instructieen hetafnemenvan tests.
Beidevormenvan impulsiviteitkomen
vaak samenvoor. Kinderendie ergsociaal
impulsiefzijn, zijnvaakook erg cognitief
impulsief.Het gaatechternietaltijd samen,ende groepenvertonenook duidelijkeverschillen.Zo zijn er meerjongens
dan meisjessociaal impulsief(zeventig
versusdertigprocent),terwijlvoorde cognitiefimpulsievende verhoudingjongens/meisjes
ongeveergelijkis. Verder

zijn cognitiefimpulsievekinderengemiddeld drie maandenouderdan niet-cognitief impulsievekinderen.Ook presterenze
iets slechterop verbaleen performaleIQtesten.Dezekenmerkengeldennietvoor
de sociaalimpulsieven.

Informatieverwerking
Hetonderzoekonderscheiddezes aspecten van informatieverwerking;
aspecten
dievooralbelangrijkzijn voor hetfunctionerenop school.
(a) Pasthet kindzijnsnelheidaan bij een
complexetaak, of gaat hetmeerfouten maken?
(b) Maakthetkindgebruikvan feedback;
van informatieoverde juistheidvan
antwoorden?
(c) Hoebekijkteen kind eenplaatje?Analytisch,Iethetalleenop hetgrotegeheel of kijkt hetook naaronopvallende
details?
(d)Is het kindin staatom het meestvoor
de hand liggendemaarfouteantwoord
te onderdrukken?
(e)Gaathetkind systematischte werk bij
hetoplossenvan een probleem?
(f) Is hetkind in staatom te gaan mettijd;
kan hetkind goedtimen?
De resultatenvan dit onderzoeklatenzien
dat impulsievekinderennauwelijksverschillenvan niet-impulsieve
kinderenin de
manierwaaropze informatieverwerken.
Datbetekentnietdat er geenverschillen
zijn. Kinderendie cognitiefimpulsiefzijn,
reagerenbijvoorbeeldietwattraag. Datis
eigenlijktegenovergesteld
aan watje zou
verwachten.Echteruitons onderzoek
blijktdat op eenvoudigecomputertaakjes
cognitiefimpulsievekinderenjuisttrager
zijn, vooralals de motivatieafneemt.
Eenanderverschilis datsociaalimpulsieve kinderenmeermoeitehebbenmet het
onderdrukken
van reactiesdie eigenlijk
nietter zakedoen.Zie bijvoorbeeldhet
kinderrijmpje:
ork, ark, ark,
soepeetje meteen ...

Het voor de hand liggende maar foute antwoord is vork. Uit het onderzoek blijkt dat
alle kinderen in eerste instantie moeite
hebben met het onderdrukken van het
foute antwoord. Het onderzoek onthult
echter ook dat niet-impulsieve kinderen
een direct daarop volgende keer minder
snel dit foute antwoord geven. Het foute
antwoord blijft nog een tijdje onderdrukt.
Bij sociaal impulsieven ligt dat anders. Zij
moeten de volgende keer weer evenveel
moeite doen om dit foute antwoord te onderdrukken. Het lijkt erop dat ze -wat dit
betreft -minder Ieren van de ervaring.

Motivatie
Cognitiefimpulsievenblijkentragerte zijn,
vooralonderomstandigheden
waarinde
motivatieom een taakte volbrengenafneemt.Wanneerleerkrachten'motiverende' omstandigheden
kweken,dan kunje
de leerprestaties
van deze kinderenvergroten.Je kunt daarbijdenkenaan kortere
werkperiodesof het werkenmeteen computer.
Sociaalimpulsievenlijkenmeermoeitete
hebbenmet hetonderdrukken
van uitgelokte maarfoutereacties.Dezekinderen
zoudenmisschienveel profijthebbenvan
eenrustigeen gestructureerde
situatie.
Vervolgonderzoek
moetuitwijzenof deze
gesuggereerde
veranderingeneffectief
zijn.
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