KTNT SIOLOG IE TREF ZEKER

IN HET ONDERWTIS
- interview met Frieda Rieks -

ln NooÍd Neder and is al enige trjd
een kinesiologie intervisiegroep
actiei E lke páar maanden
ís er weeÍ êen bijrondere
ontmoeting waar mensen u t
hêt vakgcb ed elkaar vertellen
over hun werk en ervaringen met
kinesiologiê. Tijdens eên van deze
bijêênkomstên vertc de Frieda
Rieks over haêr ervarjngen rnet
kinesiolog e binnen het onderwijs.
D t was voor mij de a:nleiding om
met haar een afspÍaak te maken
voor een interview
Zo gezegd, zo gedaan......
op êen warmê nr ddag ben ik
afgere sd naar Ho andscheveld
om FÍiedê te ontmoeten.
Genietend van de zon en êen
lekker kopje koffiê hebben we
een m ddàgje stilgestaan bij
het werk êLs kinesioloog in het
prakhjkonderwijs.
Frieda werkt nu twee jaar met
de programmê's Braingym
en Hartfocus binnen het
praktijkonderwijs. De leeft ijd
v.n de eerlingen is ongeveer
12 tot 18 jaar crote, stoere
kerels en meiden die in het
reguliere onderwís niet mee
kunnen komen, Met deze
vorm van onderwijs worden
ze klaargestooÍnd voor een
baên. iammer genoe8 wordt
een aantalvan deze leerlingen

geconfronteerd met de làndelijke
trend dat er een diplorna behaald
rnoet worden. Wanneerje motto
'niet denken, maar doen' is,
leidt dat tot veel spen ning. ln
deze context werkt Frlêda Ínet
a/ haar kinesiologische kennis ên

vaardigheden.

Wat

is

je grootste obstàkelwaar je

dagelijks têgen aanloopt?

"Wanneerje hel woord
'Meridianen' gebruikt, wardt dat
eNorcn ols occulte zaken."
Deze uitspraakvan een
enthousiaste docent ovêr
kineslologie mêakt het
spanningsveld tussen de
kinesíoloog en het docententeam

in een notendop duidelijk.

le kunt dit team alleen rnaar
bereiken alsje de woorden kiest
die zij begrijpt. Dat is één van de
vooÍwêêrden om je boodschap
over te dragen.

Wanneerje als kinesioloog wilt
werken in een andere omgeving
dan in je eigen praktr'jk, is het
bêlangrijk dêtle de taalvan de
k ant spreekt. Dat ge dt zowel
voor de taal van een manager bij
Shellals voor een docent an het
praktijkonderwijs. Wanneer je
de sfeer en het klimaat waarin je
werkt onvo doende aanvoelt of
je taalgebruik wezenlijk anders is,
kriig je geen voet aan de grond.
De basis om draêgvlak tÊ creéren
is bij voorbaat alverspild- Friêda
kan daardoor hetjêrgon wat voor
haar zo normaalis, nietgebruiken.
De docenten en leerlingen hebbên

geen beeld bij 'meridiaan',
'iemand in zijn kracht laten staan'
en'iemand in balans brengen'
en ervaren dittaal8ebruik al
sn€lals zweverig. De kunst is om
'down to earth'je boodschap
overte brengen met ideÍn dito
oefen ngen,

Wàt is jc b€langrijkste overweglng
om met deze jongeren aan de slàg
te gaan?
"le mog mensen nooit opgeven,"
Vanuit de gedachte dat iedeÍeen
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een kans verdient, is Frieda
benaderd om ínet Braingyír en
HartÍocus aan de slag te gaan. (zie
kader)

Voordocenten s d t iets nieuws.
Hoe is dlt gelntroduc€erd?
'Als eerste stap werd het hele
docenten team geinformeerd over
de (on)mogelijkheden bin nen het
onderwijssysteem. Vervolgens
konden ze kennismaken met de
proBrammat. Binnen enkele

minuten werd duidelijk wat
kinesiologie kan betekenen in het
onderwijs: rust vinden, helder
ná kunn€n denkên ên mindêr
spanning ervaren, maarooki
door eÊn klelne verandering
van ntonêtie of een kort fyslek
contact kan al veel veranderen
inje gevoelen dusook in de
hartcoherentiê. Vanuít dit
enthousiasme werd de start in
de lessituatie gemaakt." Onder
begeleiding van Frieda werd
BÍaingym bijvoorbeeld ingezet
tijdens een leswisseling van
rekenen nàar teel, Daarnaast
werden de ieedingen ook
eike week een uurtje aan de
"hertcomputer" gekoppeld om te
ontsPênnen- Met de crêativiteit
van Frieda werdên het leuke
aanvu lingen op de lessen. Zo
kwam Frieda elke keerweer

met de allernieuwste muziek

om makkelijker de aans uiting tê
vinden bijde eerlingen. Om de
leerlingen de oefeningen te aten
doen die verbonden zijn aan de
coÍnputerprogramma's/ moesten
deze er ook niet alte vreemd uit
zien. Zo werden er ta vên variaties
bêdacht op bijvoorbeeld kruisloop
oêfêningen.
Kun je een knêlpunt noemen waar

je tegen êanllep?
'AL sne werd duldelijk dat er
meer bij komt kilken dan een
stukje kinesiologische kennis,
want wanneer de ene leerling
geconcêntreerd aên hêt werk is
en onispannen is, crasht bij de
andere leer ing de computer. Alle
effecten zijn dan plots verdwenen.
Na enkele maanden waren die
prob emen he emaalverholpen."

concentreren." Frieda ziet de rust
in de groep ontstaan door het
toepassen van de oefeningen.
Hoê eÍvaren docenten Haftfocus
en Braingym?

Met dit voorbeeld wordt ook
meteen de kwetsbaarheid
zichtbaar en dat zijn de
didachsche vaardigheden van de

docent. wênneer je a s docent
no8 niet zo sterk ln je schoenen
staat, of ie maakt pas sinds kort
kennis rnet deze nieuwe lnzichten,
wat doeje dan als de leldervan
de groep zegi dat het allemaa
onzin ls en hee veelverzet
vertoont? Of welke tips kun je aan

een eerling geven die op geen
enkele manier bij zijn gevoe kan
Deze aanvulling op het

onderwijsprogramma mêakt
Wat zljn be argrijke
êandachtspunten voor le?
"Een volgende stêp was om in

hei leslokaal een watercooler te
piaatsen. Het ls een ulterlijkheid,
maar niet onbe argrijk. Het
geeft net meer cachet aan het
geheel. Voor een doe groep die
zich a snel buitenges oten voelt,
is dit êrg belangrijk. Leerlineen
rea lseren zich door de uitleg
hierbij dat het belansrijk is om het
Lichaam

te reinleen. Dat doe je

met water en niet mei cola.
Natuurlijk is hei ook be ansrilk
om de ouders te informeren
over wat er gebeurt, Tljdens een
ouderavond werden de ouders
dan ook Íllnk êan het werk gezet

door met deze fdê prograÍnma's
aan het werk te gaan. Nu s het al
zo ver, dat Bralngym en HaÍtfocus
zijn opsenomen in de schoolsids."

Krljsje ook feedback van de
eerlingen?
"Het is lekker. mevrauw."
"WanneeT een eerling dit tegen
je zegt dan wêetje wÊêr wêar
je het alemaalvooÍ doei. De
theorie achier de programma's,
de kennis van een kinesio oog
interesseert de doelgroep niet.
Maar dat'er niets Íneer in hun
kop past, omdat deze al vo is
(vo is door onder andere stress)',
dat begrijpen ze a s geen ander,
De volgende stap kunnen ze
ook maken:êls het hoofd een
beetje leger is, dan woÍdt het
eren makkelijker. Het vecht
vluchtsysteem, de primaire
reêcties kunnen daardoor even
minder nadrukkelijk aanwezie zijn.
Ze kunnen zich weer makkelijker
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nog meer dingen inzichte ilk,
bijvoorbeeld hoe de leerlingen
onbewusi reagêren op de docent.
Frieda geeft als voorbeeld dat een
eerling een goede hartcoherêntiê
heeft (het groene vlakjê is
zichtbaar) en elke keer als de
docent in de buurt komt en even
over de schouder wil meekijken,
verandert de hartcoherentiê
naar rood. Onbewust of bewust
reêgeert de leerling op de

.ló.êni ên .lit wordi dirê.i

zichtbaar. Voor een docent kan
dit erg confronterend zl.jn. Het
omgekeerde gebeurt gelukkig
ook: door de aanwêzigheid
ván de docent stabi iseert de
hadcoherentie in het groene
vLakje.

Niet elke docent is blij met
derse ijke confrontaties en
onzekerheden en neigt dan ook

om erweinigtijd en moelte in tê
sieken. En het is al de zoveelste
verandering in een korte tiid in
het onderwijs.
Hoe ziet hêt gebruik van deze

proSrammars Êr op korte termiin

uit?
Dit heeft eÍ toe geleid dat er
praktischê keuzes zijn geÍnaakt:
in eerste instêntie wordt het
hele systeem na een maand
introductie in de klas door
Frieda, overeedragen aan een
docent die de noodzaak ziet vên
deze vernieuwing en tegelijk op
a erleiverschillende manieren de
aansluiting bij de lÊerlingen goed
kan maken. Ze spreekt de taal
van de leerlingen, durft taboes
te bespreken en is in staat om de
eerlingen letterlijk in beweging te
krijgen rnet de oefenlngen.
Daarnaast wordt er door Frieda
ze f in eerste instantie alleen Ínet
de leerlingen gêwerkt diê deze
niêuwe vaardigheden het mêêst
nodig hebben; vaardigheden die
het mog€lijk maken hun emoties
te beinv oêden en de stress te
l-loê worden Hartfocus en

Braingym geïntegreerd ;n het

onderwijs?
Braingvm (en HariJocus) worden
nu vaak ineezet bij de overgang
van het ene vak naar het andeÍe
vak, bijvoorbee d van rekenen
naar taal. N/aar er zijn nog veel
mogelijkheden. Frieda noemt als
voorbeeld dat er vee onrust is
in de klas. Vooreen docent is dit
erg wennen, want dit vraagt een
andere maniêr dan hij gewend
is om de orde ie herstellen. Niet
iemand de klas uitsturen maar
interactief met de leeíineen

aan het werk gaan. Vooral voor
docenten die moeite hebben met
onrust in de klas, is dit erglasíg.
Soms ontkomt een docent er niet
aan om een eerling de klês uit te
sturên. Frieda heeft geÍnerkt dat
wanneer dezÊ leer ing dan in een
apart ingerichte hoek, eerst met
HariÍocus rnag werken, dat hij dan
jneens weer aanspreekbaar is.
Het is niet gewenst dat een
leerling regelmatig bij rijn maatjês
wordt weggehaald. Hiervoor is
ook een praktjsche oplossjng
gevonden: wanneer de leerling

toch al apari wordt genomen
voor bijvoorbeeld logopedie,
krijgt hijaans uiiend Hartfocus of
BraingVm.

Daarnaast is ln samenspraak met

terugvallen.

D

t nemen

ze hem

Wat is voorjeze f het moeilijkst?
Frieda vraagt zich nog daeelijks
af hoe ze haartaalgebruik kan
aten êansluiten bij de doelgroep.
Ze wilte veel vertellen, te veel
achiergrond informatie geven.
Feitelijk gaat het daár niet om.
Het gaat erom dat ze de taal van
de docenten en leerlingen leert,

zodat ze hen kan bereiken en
daardoor bereid zijn om ermee
ie wêrken. Een klein kind geefje
ook andêre informatie dan een
manager van een groot bedrijí

Een vaardigheid die je niet leert
tijdens de kinesiologie opleiding
maar die essentieel is om dit vak

de docenten op directieniveau

besloten dat HartÍocus wordt
ingezet voordat iemand een
exêmên doet orn zo de stress
te reduceren. Een examen
moment is een van de grootste
sPanningssituaties voor de

lêêrlingen.
Kun

je een succ€sverhad

Het grootste obstakel dat elke
kinesio oog herkent in zijn
familie of vriendenkring is
dat kinesio ogie niet raar of
vreemd is en dat er weerstanden

overwonnen moeten worden. Pas
wsnneêr mensen over de eerste
drempel h€en rijn en ervaren
hoe prettig hei is, ontstaat de
bereidheid orn de mogelijkheden

verderte onderzoeken. Om als
klnesloloog gemotiveerd te blijven
hebje succesverhalen nodig. Zo
noemt Fried. Êen voorbeeld: ze
behandelt met succes een iongen
omdat hij erg onzeker is. Na
enkele weken komt ter sprake dat
er een ouderavond georganiseerd
rnoet worden over dit ondeÍwerp
maêr dai ze geen idee hebben hoe
ze dit goed kunnen vormgeven.
De jongen vangt dit gesprek op
en biedt spontaan aan dat hij
het wil veriellen voor de groep

ouders. edereÊn

is verbaasd: de
niet spraakzame, onzekere jongen
verte t op zijn rnanier zijn verhêal.
Hetenige dai hijzegt is dat hij niet
weet hoe het komt, rnaar dat het
êre fijn is. De druk in zijn hoofd is
weg en hij durft nu zijn verhaa te

Dezejongen heêft de techfieken
geleerd die basaal zijn voor het
leven. Als het nodie is, kan hiierop
2A

Hoe houd je dit werk vol?
Tot slot van het inierview vraag ik
hoê het mogelijk is om het werk
in deze omgeving voi te houden.

Dit is het moment w.arop de
passie van Frieda naar boven
komt. Ze geeft aan dat de uren

voorbijvliegen wanneer

ze met

de leer ingen bezig js; leerlingen
die op geen andere manier te
bêreiken zijn. Ze heeft voor
zlchzelf een manier gevonden
wêardoor ze anderen kan laten
voe ên wat stress is en wat stress
voor gêvolgen kan hebben. Het
gaat oÍn de kleine successen, de
k eine veranderingen, ook êl is
het al een maar de wateÍcoolêr
of een opmerking "Hei is lekker,

Zou

je ook inprt van collegat

willen ontvangen?
Frieda komt graag met Ínensen
in contact die tips hebben oÍn
de kinesiologle nog beierte
iniegrerên in het onderwijs.
Schroom dên ook niet om contact
met haar op ie nemenl
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