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CONCENTRACIÓN Y DIVISIÓN DE LA ATENCIÓN 

Ejercicio 1 

 

1. Pedirle a otra persona que lea un texto en voz alta. Mientras tanto, realizar una 

operación automática: contar de 1 a 50. Después, tratar de resumir la información 

escuchada. 

 

2. Repetir el ejercicio contando de 50 a 1 (menos automática). Resumir la información 

escuchada. 

 

3. Repetir el ejercicio, esta vez escribiendo una oración mientras se escucha la 

información (operación no automática). Resumir la información escuchada. 

 

Voorbeeld 1 

Wel of geen hoofddoeken op school?  

Elf moslima’s hebben van de rechter toelating gekregen om een hoofddoek te dragen hoewel 

er een algemeen hoofddoekenverbod heerst. Kan dat zomaar? De conservatieve partijen 

stellen dat het hoofddoekenverbod moet blijven om de gelijkheid tussen man en vrouw te 

vrijwaren. De katholieke partijen, daarentegen, vinden dat de overheid niet mag ingrijpen op 

de godsdienstvrijheid en dat moslima’s zelf moeten kunnen kiezen of ze al dan niet een 

hoofddoek dragen. Ze mogen zelf kiezen hoe ze hun geloof willen belijden. De 

christendemocraten stellen dat hoofddoeken verbieden discriminerend is als andere uitingen 

van een geloofsovertuiging wel toegelaten zijn. Bij godsdienstvrijheid hoort ook een 

fundamentele keuze voor bepaalde symbolen. Bovendien stellen de christendemocraten dat 

het aan de ouders is om te beslissen over de religieuze opvoeding van hun kind, niet aan de 

samenleving.   
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Voorbeeld 2 

Meertalig onderwijs in Brussel: een zegen of een vloek? 

De rector van de Universiteit in Brussel wil zo snel mogelijk meertalig secundair onderwijs 

invoeren in de stad in plaats van eentalig. Dat hoort namelijk bij de multiculturele realiteit in 

de hoofdstad van België. In andere gemeentes wordt één les op de vijf nu al in het Frans of 

Engels onderwezen, die lijn kan doorgetrokken worden in andere scholen. De conservatieve 

partijen vinden meertalig onderwijs geen goed idee omdat het alleen haalbaar is voor de 

sterke leerlingen die al vlekkeloos Nederlands spreken. Lessen in andere talen zouden alleen 

een goed idee zijn voor leerlingen die al een hoog niveau van het Nederlands hebben. In 

Brussel spreekt maar 8% van de leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs thuis Nederlands. 

De meerderheid spreekt thuis Frans, Spaans, Engels, Turks… Die anderstaligen hebben de 

lessen in het Nederlands dus nodig om het vereiste niveau te behalen. Het belang van 

meertaligheid valt niet te ontkennen, maar meertalig onderwijs is niet de oplossing. In het 

Franstalig onderwijs moeten de leerkrachten meer Nederlands aanbieden en dat moet dan ook 

van een hoger niveau zijn. Bovendien hebben de leerkrachten in Brussel het nu al heel zwaar 

en is er al een groot tekort aan leerkrachten. Van die leerkrachten eisen dat ze daarbovenop 

ook lesgeven in Nederlands, Frans en Engels is praktisch niet haalbaar. 

 

Voorbeeld 3 

Aquanotes 

Sta je onder de douche of ben je aan het wandelen? Heb je dan ineens goede ideeën? Helaas 

was het door douchewater of regenwater bijna onmogelijk om tijdens deze activiteiten op 

papier te schrijven. Daarom is daar nu een oplossing voor: AquaNotes. AquaNotes is een 

waterproof notitieblokje, zoals de naam al zegt. Je kan het letterlijk overal mee naartoe nemen 

en zo hoef je nooit meer iets te vergeten. Het notitieblokje is milieuvriendelijk en recyclebaar. 

Bovendien is de inkt gemaakt van sojabonen. Deze inktsoort is de enige waarmee op het 

speciale AquaNotes papier geschreven kan worden, waardoor de tekst dus niet uitgeveegd kan 

worden. Het papier is bedekt met een natuurlijk glad laagje, maar dit is niet te zien of te 

voelen. De afneembare zuignappen aan de achterkant van het notitieblokje zorgen ervoor dat 

je het overal kan ophangen. Een must-have voor alle toekomstige Einsteins.  

 

                                                                            


