
Invullen: ‘Factoren die je focus bepalen’          ©Leerpunt ADD 

 

Positieve factoren 
 
Zintuigen: maximumscore: ……… 
 
Acute emoties: maximumscore: ……… 
 
Interactie: maximumscore: ……… 
 
Spanning: maximumscore: ……… 
 
Verbanden: maximumscore: ……… 
 
Motivatie: maximumscore: ……… 
 

Negatieve factoren  
 
Anticiperende emoties: minimumscore: - ……… 
Voorbeelden zijn opluchting, teleurstelling, frustratie, 
faalangst, weerzin, wanhoop.   
 
Prikkel valt weg: minimumscore: - ……… 
 
“Breedte”: minimumscore: - ……… 
Je hebt een aanknopingspunt nodig om je als eerste 
op te focussen. Daarna kan je verder langs volgende 
punten. Als je object te ‘breed’ is en alles tegelijk 
binnenkomt, mis je die punten.  
 

 

Vul bovenstaande waardes in in de kolom ‘Op de schaal’.  

 

Objecten > 
 
Factoren v 

Vb. 
schaal 

Op de 
schaal 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

         

Pluspunten 
 

(19)  (        )       

         

Zintuigen 
 

4        

Acute 
emoties 

4        

Interactie 
 

4        

Uitdaging, 
druk 

3        

Verbanden  
 

2        

Motivatie  
 

2        

         

Minpunten  
 

(-14) (-       )       

         

Anticiperende 
emoties 

-6 -       

Prikkel valt 
weg  

-6 -       

“Breedte” 
 

-4 -       

         

Totaal Gem. 
2,5  

Gem.        

 

  



 

Objecten > 
 
Factoren v 

Vb. 
schaal 

Op de 
schaal 

7.  8.  9.  10.  11.  12.   

         

Pluspunten 
 

(19)  (        )       

         

Zintuigen 
 

4        

Acute 
emoties 

4        

Interactie 
 

4        

Uitdaging, 
druk 

3        

Verbanden  
 

2        

Motivatie  
 

2        

         

Minpunten  
 

(-14) (-       )       

         

Anticiperende 
emoties 

-6 -       

Prikkel valt 
weg  

-6 -       

“Breedte” 
 

-4 -       

         

Totaal Gem. 
2,5 

Gem.        
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Voor een overzicht zet je gegevens in de grafiek volgens deze stappen:  

1. Zet je gemiddelde waarde afgerond in het midden (bovenaan de verdikte streep).  

Gemiddelde waarde = (positieve maximumscore – negatieve maximumscore) : 2 . (Bij het voorbeeld: (19-14) : 2 = 2,5. Afronden geeft 3)  

2. Tel naar rechts bij elk streepje 1 op tot je bij je maximum bent.  

3. Tel naar links bij elk streepje 1 af tot je bij je minimum bent.  

4. Vul de totaalwaarden uit de tabel in door de vakjes te arceren (bijvoorbeeld met een markeerstift). Zet in of bij de arcering de naam van het object waar de waardes bij 

horen. Voor elk object neem je een nieuwe rij vakjes.  
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