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Onderzoek naar de effecten van
Brain Gym op technisch lezen
in het basisonderwijs
"Hoê breng ik Brain Gym de school in?" "zijn er geen
onderzoeksgegevens waaruit de waarde van Brain Gym
blijkt?" Dit soort vragen hoorde EIiy de Wildt regelmatig
van haar cuasisten, Om deze enthousiaste Brain Gym
cursistên een steuntje in de rugte geven, wilde Elly
graag een pakketje ontwikkelen waarmee Brain Gym
begêleiders basisscholen kond€n benaderen om hun
diensten aan te biêden.
Samen met Monique de Groote werkte Elly {ondêr de
naam Brain Gym Trainingscentrumleen kortdurend en
overzichtelijk project uit dat tevens de mogelijkheid bood
om resultaten met elkaar te verSêlijken. Het plan was om
na 2 jaar - of líever nog: na 100 le€rlingen - te stoppên
met het inzamelen van de resultaten en daarna de
gegevens uit te werken.

Vanuit het he e !and deden Brain Gym begeleiders mee aan
de instructiedag. Ziigingen het projêct uitvoeren onder
supervisle van het Brain Gym Trainingscentrum. De selectie
vên de leerilngen die zouden deelnemen werd overge aten
aan de Brain Gym bêgeleiders ln over eg met de school;
natuurlijk weL met de voorwaarden die voorêf waren
gesteld.
Men ging aan de slag Ínet de moge iikhedên dle de school
hen bood. ndien één leerkracht van een school, dus één
groep, meedeed, betekende dat er met 2,3 of4 !eerlingen
kor worden gewerkt. Aan het eind van de 2 jaar waren
er resultaten van 33 eerlingen. ondanks het feit dat
het onderzoêk niet de pretentie had wetenschêppelijk
verantwoord te zijn, zijn de uitkomsten positief en ook
vee belovênd voor een moge iik vervolg. Het ls verheugend
hoeveel leerlingen na afloop zelden: "Joepie, ik kan hetl"
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ln het vorige nunrmer van het vakblêd van Kineslologiê
is een lnterv ew opgenoÍnen met Frieda Rieks oveÍ het
gebrulk van onder andere Brain Gym op een RoVc.
Brain Gym in het baslsonderwiis wordt al langertoegepaí.
Ln de perlode tussên 2008 en 2010 is de combinatie
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Van specifiêke Brain Gym oêfêningen is bekend dai de

onderlinge samênwerking verbetert tussen de linker- en
rechtêrkant van het brêin, in coórdinatre mei de zintuigen
aan beide kanten van het llchaam. Verder zorgen de
oefeningen voor minder spanning op de ogen en een
vakblod Kinesialaqie
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beiere concentrahe. Op dle manier he pên dê Brain cvm
oefeningen om belemmeringen in het leesproces te
verminderen. Het uitgangspunt bij dit onderzoek is dat
daardoor het technlsch ezen za verbeterên.
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met groep 8, waarbij de vorderingen op het gebied van

technlsch ezen duidelijk stagneerden ondanks het feit dai
zij a angere tijd extÍê hulp hadden gekregen. Er s gewerkt
mei in totaa 33 leerlingen van zes verschillÊndê scholên.
Opgerlrerkt dlent te worden dat bij zes leer ingen {een
verÍnoeden van)dys exle was geconstateerd.
De doelgroep kreeg gedurende een periode van minimaa 6
weken Brain Gym oefeningen.

De eerlingen leerden specifiekê Brain cym oefeningen
voorafgaand aan de periode van 6 weken. ln e k geval
werden de volgendê oefeningen gedaan: water drinken,
breinknoppên activeren, de krulsloop en dê liggende acht.
Daarna deden zijgedurendê 6 weken de gese ecteerde
oefeningen voordat ze gingen lezen,
Deze oefeningen konden worden gedêan ln de klas of
daarbuiten (zoals jn de remedia teaching), in êên groep of
individueel.

ln deze pêriode voerden de Brain cvrn begeleiders blje ke
leer ing minimaal één kêer een Dennisons Lateraliteits
Repatterfing (DLR) uit die gericht was op het lezen.
(Een DLR s een individuele herprogranrmering van het
bewegingspatroon door nidde van afwlsse end eÊnzijdige
en tweezijdige bewegingen.)
Voor en na het projeci zijn de leer ingen getoetst mei de
toetsen die de school ê tjjd gebruikt.
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De eerlineen beoordeeldên ze f ook hun leesprestaties.
Vrijwel a enraa merkten ze verbetering bij zichzelt En
daarnaast is bijverreweg de meesi-. leerlingen de be eving
van het lezen pos tiefverandêrd.
Ook ouders reageerden enthousiast en positiêí Van enkele
klnderen w€rd opgernerkt dat ze th!È rustiger waren ln de
peÍlode van het project.

De onderzoekers zijn optimistisch over de resu taten van
het ondêrzoêk. De Íêsultaten lêten zien dat Brain cym een

positieve irvloed ultoefent op het technisch lezen.
Het zou natuurlijk nog beter zijn om de leeÊ en
leesproblemen te voorkómen ln plaats van te herstellen.
DèàÍoÍr pleite r d" oÍ d-Íro-l-'\ voo rÊê- bÊwegrng
tussen de lessen door mei namê de speclfieke Brain cym
oefenjngen vooÍ dê verschillênde vakken.
Als enkÊl en alleen wordt gekeken naar de cjjíers van de
loetsresultaten is de vooruitgang van hei ezen njet bij
alle leerlingen ierug te vinden. ln veel gevallen zat de
verbetering ook in de bêlêving van het lezen. Dlt werd
opgÊmerkt door de eerlingen zelf en was merkbáar voor dê
leerkrachten en ouders.
Tevens was de verbÊtêrde motivatie een belangrijk gegeven
in dit project.
De onderzoekers vragen zich af ofdat misschien welhet
grooistê winstpLnt is. Ll
U kunt het uitgewerkte anderzaek lezen op de valgende

De toetsresultaten van de AVI of ILO toetsen en/of DMT
geven bij ru m 74% van de eerlingen een goedê tot zeêr
goede vooruitgang te zlen.

Opva end is dat de grootste vooruitgang, nême ijk 100%,
ls geboekt bij de leer ingen die na de 6 weken van het
project Brain Gym oefeningen zijn b ljven doen tot êr
weer getoetsi werd.

. Alle eerkrachten en Brain cym

begêleiders merkten een
verbetering in de motivatie van de leer ingen.

vee eerkrachien opgêmerkt dat
leerlingen:
- rustiger werdenl
zich beter kondên concentrerenj
minder (faal)angstig waren om te lezen;
- meer zêlfvertrouwen kregen.
Alle zes leer ingen met (een vermoeden van) dyslexie
hebben een goedê tot zeer goede vooruitgang geboekt.
Daarnaast werd door
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