Vlanneer
ís een kínd schoolnip?
Met andere woorden:
wa^neer ís het breín rijp voor cognítíeve actíviteit?

Als kind kreeg ik te horen dat de

kindertjes ln Afrika naar school
ze met hun
arm over hun hoofd heen. hun
oor konden vêstpakken. Zelf
mocht k destilds gewoon naêr
de klêuterschool, omdat ik de
eeftijd d;arvoor had en hoefde
lk geen toêtsen afte legg€n.

toe mochten als

Tegenwoordig noeten kieuters
15 etters van het alfabet kennen,
voordat ze naar groep 3 mogen.
Een natuurlijke 3-dimensionale
ontwikkeling

Kleuters zijn volop bezig met
het verkennen van hun eigen
lichaam in alle dimensies, ten
opzichte van de oÍngeving en
ten opzichte van de ander De
gehele periode van babytot
schoolkind is besiemd om hêr
brein klaarte Ínaken om cognitief
te kunnen gaan functioneren.
Deze ontwikkeling realiseert zich
niet terwij ze op een stoel aan
een tafeltje zitten, maar terwijl ze
in de ruirntê spelen, balanceren,
kopje duike en, klimmen, kruipen,
dansen en springen. Dê zintLrigen
en het brein zijn daarbij in een

rijpingsproces; ze zijn bezig om
sàmen te werken tussen de
linker en rechterkant, de boven
en onderkant en de voor en
achterkant van het lichaam. Deze

3-dimensionelê ontwikkeling
is een voorwaarde orn daarna
betekenis te kunnen geven aan
symbolen, als etters en cijfers, die
weergegeven worden in hei plêtte
vlêk. SomÍnlge kinderen vertonen
êl belangstelling voor etters op
4 jêrige leeftijd. Andere kleuiers
hebben langer de tjjd nodigom
daar èan toe te komen. Gelukl,ig
hebben ze min5tens tot hun zesde
levensjaar de tijd om zichzelfal
spe end en bewegênd daarop

Drie dimensionole beweginqen net het lichoom,links/rechts, boven/
onderen voor/ochter octíveren avereenkamstige bewegingen in het
brein. Veelbeweging zargtvoat een goede coórdinotie tussen lichoam
en brein en dus voot optimole coqnitieve prestaties,

voorte bereiden. Toch? Was dat
Leer- en gedragsproblemen door

onnatuudijke dwang
De laatstejaren woÍden we
steeds meer geconfronteerd
met kinderen die, door eer en
gedragsproblemen, niet kunnen
meekomen op school. Daar
kunnen we veel verschi ende
oorzaken voor aanwijzen, zoals
gebrek aan beweging door veel TV
kijken, coÍnpuierspe etjes, zitten
op de achterbank van de auto
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ofin een maxicosi, door heftige
audltieve, vjsuele ên andere
iÍnpulsen, door een ongezonde
leefstil wêt betreft voeding en
êndere ongezonde gewoonten.
Daar komen bij buitenlandse
kinderen nog de prob emen
bijvan een êchterstand in hun
taê ontwikkellng. Om dêt wat
beter in de hand te krijgen

worden kinderen getoetst en
gelabeld, zodat er maatregelen
kunnen worden genomen, De
Minister van Onderwijs heeít
daarom bedacht dat wê êerdêr

moeten begjnnen met het
aanleren van taal en dat betekent
dêt op schooleerder begonnen
moet worden met leren ezen.
Alsof dat hetze fde is als de taal

wl

oeíenen met
kinderen moet met hen pratenl

spreken: wie taaL

Het Ministerie heeft bepaa d dat
klnderen in groep 2 vijftien letters
moeten kennen? voordat ze naar
groep 3 rnogen, De inspectiê

controleert toêtsrêsultatên,
de d recteur van de school
wordt daarop aangesproken, de
eerkracht wordt eventuêe op
het mêtle ceroêpen en ouders
worden zenuwachtig gemaakt
met het idee dat hun klnd we
eens dyslectisch zou kunnen zijn.
Andere ouders dringen erjuist op
aên dat hun klnd vooralzo snel
mogelijk ínoet leren ezen, om
goed mee te kunnen korner in de
race. zo oopt op vêertig Twentse
basisscho en a enkele jaren een

d e noodza <e ljk zijn blj
inforrnàtiêovêrdracht. Hij f oêÍll

t

dat'hersenpokon'. lÊ moêt er

we wat voor over hebben om
de beste resultaten te boeken.
Het gaêt êrom de harts ag flink
aan te jêgen en 20 sne mog€lijk
daarnê te gaan leren. Dan hêeft
het't mêeste effect. Hlj zegt:
"Wij hebben daarnê d!idelijke
positieve effecten gemêtên op
het reactie €n eeruermogen,
het geheueen en de moge ljkheid
om beschadigde hersence ên tê
'rêpareren/. Dêzelfde conc usjes
werden ook getrokken u t
het onderzoek van Karin van
der Borght aên de Groningse
Uriversiteit. Sporbeve ratten
raaêkten n eLrwê hersence en
aan in het gêhêugencentr!m na

kwartier ' eiierkennis' opdoen.

langdurig en sne rondrennen
in een draaimo entje. Dit ls n
tegenspraak met de bêwer ng dat
vorm ng van nieuwe hersence en
vanaf een bepa. de leeftijd niêt
nrêer mogelijk is ên êfgestorven
hersencellen niet opnleuw
kunnen worden aangemaakt.

cemiddeld kennen ze na 350
esuren 16letters, maar kunnen
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niet ezen. Dat kost bijna
22 uur per letter Terwijleen
kind dêt aan lezen toe is (als de

De Amstêrdarase professor Erik

project waarbij kinderef van
de groepen 1en 2 êlke dag drle

ze nog

3-dimenslonale of twikke lng
s

vo tooid) in 40 lesuren allê

etters kent en ook nog eens

A deze oorzaken
kunnen er voor zorsen dat luist
hêt tegenovergestelde gebeurt
van wat bedoe d woÍdt: hêt kind
heeft geen kans zich noÍmaal te
ontwikke en, vo doet niet aan
de norrn en voe t zlch tekort
schieten. Scholen die de stof
aanbieden op het rnoment dat de
kinderen eraan toe zijn, scoren
aag in groep 2 en de andere
scoren uiterêard hoger Het ls de
kan lezen.
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Scherder zegt nêar aa nleiding van
onderzoek. ln een interview Ínet
het dagb ad Trouw ondêr andere:
"Kinderen die op de baslsschool
extra llchameliike inspannins
verrichtten, lieten signifi cant
betere schoolprestaties zien dan
verselijkbare k assenootjes bij de
standaard Cym essen. Er wordt
dankzlj ichaamsbeweeing een
cognitieve reserve aange egd.
De prefÍonta e cortex ontwikkÊlt
zich nog tot het 25ste evensjaar.
Door te sporten versterk je de
verbindingen in dat gebied in de
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De Japanse neuroloog K sou
Kubota is hee ÍelLig in zijn

beweringen. Vo gens hem zorgt
ichaÍne ljke oefenlns ervoor
dêt je ce rn d k ke lijke r (nieuwe)
informatie ops aat in het breln.
Hll doe t dên op de aanmaak
van neurotrênsmlti:ers. zoáls

serotonine ên dopêmine,
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ln 2011 s een onderzoek afgerond
naar de effecten van BrainGym
oefeningen en -technleken op
stagnerende leerprocessen blj
het eren ezen. De uitkomsten
zijn bijzondeí positieí Van de
33 klnderen dle onderzocht
werden, scoorde 76% één of

meerdere e€sniveaLrs hoger d:n
bij de stari van hêt onderzoek.
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Een klein

aantalleer ngen

sins na de proef door met de
oêfeningên. Vên dêrê kinderen
ging 100% één of meerdere
eesnlveaus omhoog. Bovendlen
hadden de meeste klnderen
een uitgesproken posltieve
beleving over de vooruitgang
vên hun eesprestaties,
Conc usie: BrainGym-oefeningên
verhelpen lêêrproblêmen. Uit
andêrÊ êrvaÍ ngên blijkt dát
de oefeninsen ook helpen om
prob emen te voorkómen. Dat
ge dt niet ê een voor lêren ezên,
maar ook voor andere cogn tieve
acfv ie ten. Het onderzoek werd
uitgevoerd door oud cursisten
vdn het Centrurn voor LeerGYm,
onder begeleidlng van Monlque
de Groote-vên Tol en Elly de
Wildt-Dlenske van het Braincyrn
Tra nings Centrum.
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De be ansrljkste boodschap
voor leerkrachten van dê
onderbouw van de basisschool
is: heb vertrouwen ln de
natuur lke ontwlkke ing van
de kleuters en zorg dat ze daar
a le moselijkheden toe krljsen.

Dus:vee spel en beweglng,
evenwichtsoefeningen, stappen
en klappen op verschi lende
ritmês, kortom alle dimensies van
hun licháarn oefenen in de ruimte.
Het lefst met een permanente
opstelling van speeltoestellen,

blnnen en/of buiten. A s het
momênt daar is dat de klnd€ren
echt gaan eren lezen en schrllven,
zorgen voor genoeS beweS ng
tussendoor, ai oí niet met behu p
van BrainGym oefenlngen. A s
het leren dan niet als vanze f
gebeurt, is het tijd voor de lnzet
vir n speclale BrainGym oefeninsen
vóór dle specifieke leêrachviteit.
Dê oefeningen hêlpen om hÊt
breln en a e zjntuigen van het
lichaam ophmaal met e kaar te
lêten coórdlneren, waardoor
leerresu taten verbeteren.
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