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Concentratieoefeningen 

 

1. Met een voorwerp 

Concentreer je gedurende een minuut op een voorwerp op je bureau zoals een pen, 

paperclip, elastiekje of iets dergelijks. Blijf een minuut alleen aan dit voorwerp denken. 

Iedere keer dat je gedachten afdwalen zet je een streepje op papier. Herhaal deze oefening 

iedere dag met steeds een ander voorwerp. Dwing jezelf steeds minder af te dwalen en 

houd je score bij. Voer de tijd langzaam op, steeds een halve minuut erbij. Concentreer je op 

de voorwerpen, niet bijvoorbeeld twee minuten op je vakantie want dat kost weinig 

inspanning. Juist denken aan het elastiekje, het kopje, de telefoon vergt concentratie. 

2. Met een krant of tijdschrift. 

Kijk geconcentreerd naar een bepaalde (kleuren)foto of reclametekening in een krant of 

tijdschrift. Leg de afbeelding weg en schrijf op wat je nog weet. Controleer dit en kijk 

aandachtig naar datgene wat je bent vergeten. Probeer steeds meer te onthouden. Zoek 

foto's, tekeningen en plaatjes uit waar veel op staat. Deze oefening kun je ook doen als je in 

de trein zit of in de rij bij de supermarkt staat te wachten. Neem je omgeving in je op en 

som op wat je hebt gezien. 

• Teken, zonder ernaar te kijken, een voorwerp dat je dagelijks gebruikt: je horloge, een 5 

euro-biljet, het kopieerapparaat, je busabonnement, de voorkant van je auto. Controleer 

dit. Deze oefening maakt je bewust dat je beter kunt leren waarnemen. 

• Voor deze oefening moet je met een of meer personen zijn. Vraag de ander een 

willekeurig woord te zeggen. Jij spelt het woord nu hardop van achteren naar voren. 

Draai steeds de rollen om. Probeer de woorden in gedachten voor je te zien. Je zult 

merken dat het veel concentratie vraagt. Bedenk steeds langere en moeilijkere woorden.  

• Zeg de uitkomsten van de tafels van 11, 12, 15 en 19 op, en begin steeds bij de laatste 

uitkomst. Dus 110, 99 enzovoort. Noem alleen de antwoorden, niet de som. 

• Neem een willekeurig getal, bijvoorbeeld 463, en tel terug door er steeds 7 af te trekken. 

Doe dit met diverse getallen. 
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