Project Scho en LEAP (PS:LEAPi) is
een initiahef waarin de krachten
vên 7 kiresiologen zijn gêbunde d.
Ze gaàn samen naar scholen
en geven in eên grotê ruimte
van de desbetrefÍênde school
ongeveer 4 sessies aan kinderen.
Het doel is ze te ondersteunen
en te bêlanceren ter verbetering
van hun leerproblemen vla de

rnethode

LEAP

(lêerbevorderend

acupressuur programma). Tot
nu toe zijr er twee projecten
van een jaar geweest blj twee
verschillende scho en. in Hede en
in Pljnacker

AchtergrondinÍormatie
Eén op de vijftlen kinderên in
het basisonderwljs heeft te
maken met leerproblemen. Dit
kan alle aspecten van het leren
en leven beïnvloeden. De meest

opvallende ( eer)problemen
zijn: problêmen rnet spelling,
rekênên, lezen, automatiseren,
concentratiestoornissen en
hyperactiviteit.
Kinesiologie kan helpen om
stress ten aanzien van eTen te
verminderen en hierÍnee de
schoolprestêties verbeteren,
Na jaren lange ervaring met

De kinesiologen verzamelen zich
uit alle windstreken en insialleren

hun testtafe s in een groie ruimte
van de school. Volsens schema
wordt er 3 maal een sessie van
drie kwartier tot een uur gegeven;
de kinderen kozen bil een korte
kennisrnakingssessie die hieraan

voorafÊing de therapeut uit,
Een remedial teacher die tevens
kinesioloog is, E es Steenvoort,
doet de diverse testen ofset ups
met de kinderen. Zij zorgt voor
een soort mÊetpunt vooÍaf en
achteraf, zodat we aan het einde
van het project een beeld kunnen
krijgen of wanneer en hoe er
vooruitgang geboekt is.
Dit initiatief G een prêchtige
en inspirerende manier om de

krachten te bundelenl
Ons Teanr PS:LEAPI bestaat uit:
lngrid van Niekerk, risJongÍrans,
Sylvia Arends, lrene Hin, Proneta
Pronk, Merel Asbeek Brusse
(tot 2011), Elles steenvoort,
Astrid Verbeek, Heleen snoek en
Miranda Suiker
Het beeon in 2009, kreeg een
vervolg in 2010 en momentee zijn
we ln afwachting van een nieuw
project! tees verder over hoe het
in zijn werk saat...

de inzel van kinesiologie bt
eerproblemen, kan geste d

worden dat de resultaten
goed zijn. Het leesniveau gaat
oÍnhoog, rekenen gaat beter,
de taal verbetert, faalangst
vermindert. Het kind kriigt weer
ze fvertrouwen en vooral ook
plezier in het naarschoolgaanl
Naast eventue e bijlessen en

Remediêl Teachingprograrnmê's
is kinesiologie een heel mooie
en effectieve mênier orn
leerproblemen aan ie pakken.
Vanuit de ervaringen uit de
verschillende afzonder ijke
praktijken, is een protocol
samengesteld waarmee we,
sarnen met dê Rerned alTeêchers
e1 lntern begeleiders van
scho en, proiecten op scholen
starten, Hiermee brengen we
de kinesio ogie op schoo om
meer kinderen ineens te kunnen
bereiken. Hoe deze projecten ln
zijn werk gêan, is in dit artike

Doelgroep
Dê doelgroep voor een project
besiaai uit kinderen vanafgroep 3
met leerproblemen, bijvoorbeeld
problemen met spe ing,
rekenen, lezen, automatiseren,
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concentradestoornissen en
hyperactiviteit. Het is niet
noodzakeltk, rnaar hei geeftwel
meer informahe, wannêer de
kinderen ê ondeÍ begeleiding
van de RemÊdial Teachervan
de school staan. Verder is het
van belane dat de ouders op de
hoogte zijn van de deelname
aan dit project en hieraan hun
goedkeuring verlenen.

Opbouw van het projêct
Er wordt gewerkt door ongeveer

vijf profession€el kinesiolosen en
een RemedialTeacher die tevens
profêssioneel kinesioloog is. Per
groep kinderen worden er drie
balansen gegeven. Elke balans
wordt voorafgegaan door een
inventarisatie door een Remedial
Teacher ên wordt afgesloien door
een êvaluatie door een Remedia
Teacher Naa r aanleiding van de
balans worden er door de RT er

eventueel huiswerkoefenlngen
meegegeven die zijn toegespitst
op het probleem van het klnd.
De opbouw van een enke e sessie

ziet er als volgt uit:
l.lnventarlsêtje van het probleem
door Remedial Teacher. (10

minuten)
2.Balans. (4s Íninuien)
3- Evaluatie door RemediaL
Teacher viê testen en opgave

huiswerkoefenineen toegespitst
op hêt pÍobleem. (10 minuten)
Bij de eerstvolgende sessie zal
de RT-er nogmaals de vorige
sessie evalueren , omdat geldi:
"oefening baêd kunst". Dus door
het doen van het huiswerk, wordt
de gebê anceerde vaardigheid
extra geoefend en zal het leren
steêds gemakkelijker gaan.
Voor de balansen wordt een vast
protoco gebruikt, om volgens
een logische volgorde de stress
van het leren te balanceren. De

technieken die hierbi j gebruikt

worden, komen ult het Learning
Enhancement and Acuprêssure
Progranrme (LEAP6). Dit zlei er als

volgt uit:

Kick'ofi meeting:
Tijdens deze korte bijeenkomst,
wordt kennls gemaakt met de
kindêren diê gêan dee nemen aan
het project. Hiervoor worden ze
ongeveer een half uur uit de klas
sehaa d. Ze maken kennis met
de kinesiologen en de reÍnedlal
teacher en met dê Íneihode van
het spiêÍtestên, zodat ze al een
beetje weten wat ze bij de eerste
ba ans te wachten siaat.
Balans 1: Stimuleren en

optimaliseÍen van dê
saínenr^/eíking van de

te eren zijn bêidê
hersenhe ften nodig. De ene
neemt oglsche informatie
op, terwijlde andere deze
interpreteert. Vervolgens wordt
de inforrnatie terug gestuurd
naêr de logische hersenhelft, om
logische output, in de vorm van
sprêak of schrift te generêren.
Als in dit procês êen storing zii,
a sof eên te efoniste niêt weet
Onr

welke ljnen

ze moet verbinden,
komt de informatie niet op de
juiste p aats in de hersenen
aan en wordt deze inefticiént
vêrwerkr. ln de êêrste ba ans
wordt de inÍoÍmatieverwerking
ln de hersenen getest en waar

nodig wordt stress gebalanceerd,
om te komen tot een voor het
k nd optima e samenwerking vên
de hersenhe ften. De telefoniste
kan dan als het ware de juiste
ijnen met elkaar verbinden en de
informatie komt daar aan waar

Balans 2: Páden
A s de hersenhe ften

saÍnerwerken om informatie uit
te wisse en, is het van belang dat
de informatie dje opgenoÍnen
en verwêrkt wordt n het brein
een efficiènte weg aflegt. Daar
waar "kabe s" beschadigd of
geb okkeerd z jn, moet informatie
eên omweg nemen om op de
juisie p aats aan te komen.
Omwegen geven risico voor
informatieverliês ên zijn êltijd
langer dán de koftste weg. lJ
kent ze vast wel: kinderen die
een vraag gesteld krijgen en
wêarbij hei ijkt alsof ze de
vraag niet gehoord hebben,
aal stêan dat ze een antwoord
kunnen formu eren. Na lanse
tijd koÍnt ineens toch nog het
antwoord, dat u al lang niet Íneêr
verwacht hêd. Het brein moest de
informatie hier waarschijnlijk vla
êen omleiding verwerken en het
antwoord via een omweg naar
de logische kant van de hersenen
sturen om antwoord te kunnen
geven. Resultêati het antwoord
komt er wel, maar het duurt heel
lang.
ln deze tweede balans
gaan we als hêt ware de

"wegwerkzaaÍnheden" opsporen
ên bêlanceren, zodat de
informatie weer via de kortste
weg vervoerd kan worden,
Ba{ans 3: Specificatie naar het

precieze probleem van het ki$d.
n leerprob emen zijn
vee vêriaties en oÍn dit
standaardprotocol zo vee
mogelijk op maat van het
lndlviduelê kind te maken, is het
onderwerp van de derde baLans
afhankelijk van het probleem
waa raan gewerkt wordt.
Blj klnderen met
interpretatjeprobleÍnen en
problÊrnen om onder woorden
te brÊngen wat ze bedoelen,

wordr in deze balans specifiek
gekekên naar de interpretatie
van de onivangen lnformatie en
het begr p ervan en wordt getest
of êr stress aanwezig s op de
spraak centra. Door deze stress te
balanceren, is hêt voor het kind
Cemakkelijker om te begrijpen
watergezegd wordt en om z ch

gebaLanceerd, zodat ze van plan
naar uitvoering en afronding van

de activiteit weten wêt er van ze
verwacht wordi en hoe ze moeten
hande en om bij de afrondlng van

Bijkinderên met
concentratiestoorn ssen, of
kinderen die maar niet sti kunnen
b llven ziiten, wordt getest of er
stress is op de input van prikkêls
via de zintulgen. We gaan ê s
het wêre nê welkê volumeknop
van wêlk zintulg zo hoog staat
rlÁr hêr kind niet andêrs kàn
dan te reageren op deze prikkel.
Door de volumeknop "terug te
dÍaaien" wordt het kind niet meer
door edere prikkel getrlggerd
om hierop ie reageren en krijgt
het weer de mogelijkheld om
zich ie focussen op waar het
mee bezlg was. Hiermeê kêêÍt
de mogelijkhejd om zich te
concêntreren teruS en neemt
eventuele beweeg ljkheid aí

t

Het vervolg
Uit onze ervarlngen b ijkt dat eên
traject als hierboven beschreven
al hee veelverbeterlng kan
brengen. Vooral kinderen die
een leerprobleeÍn hebben op
bdsls van faê angst gaan met
sprongên voorult bij het gebrulk
van dit protocoL. Dat zijn typisch
de kinderen waarvan het idee
bestaat, dat ze het wel kunnen,
maar dat bijtoetsing het
verwachte resuhaat niet gehaald
wordt. "Het zit er wel in, Ínaêr het
koÍnt er nlet uit."
Bij kinderen met nreer structuÍele
leerproblemen is de ervaring dat
ze we degelijk iets opschieten
mêt dêzê êanpêk, maar dai er
een anger traject en/of lansdurlg
perlodieke bege elding nodie
ls om een b ljvend resultaêtte

Heb le vrêgen naar aanleidlnsen

vaf dit artr(e

?

l.leb je LËAP ged;ran en

wl le b j

het team?
Weet je een school d e nteressê
heeft voor dLt projêct?
Llal dan n.rar rníoa4ps cap n1

tê uiten ofeen antwoord te

Bijkinderen met
automatjseringsproblemen

wordt getest in welke fase van
het uitvoeren van een opdracht
stress aanwezig ls en wordt deze
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