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steeds ongelukkiger van het strakke systeem. Alles verandert
als hij een nieuwe, jonge invalmeester krijgt van wie hij mag
rondlopen op en neer springen na het oefenen van de tafels.
Wat blijkt? Brammetje doet het ineens veel beter op school.

Het moet eruit

H

eb jij eigenlijk wel billen?!’ vraag
ik bijna elke avond tijdens het
eten aan mijn zoon. ‘Je gebruikt ze
namelijk nooit.’
‘Jawel hoor mam, ik gebruik ze op
de wc!’ antwoordt hij dan vrolijk
terwijl hij met één been onder zich gevouwen
heen en weer hupst op zijn stoel. Hij wisselt
deze houding af met hurken, of op zijn knieën
zitten. Tot een jaar of twee geleden viel hij
tijdens dat gewiebel ook regelmatig van zijn
stoel af. Hoorden we een plof en zat er ineens
een kind minder aan tafel. Zijn gedraai en
gehups maakt mij en de andere tafelgenoten
onrustig en kriegelig. Ik probeer dan ook van
alles om hem rustig te laten zitten, al is het
maar vijf minuten. Tevergeefs. Ook op school
is hij wiebelig. In de verslagen lees ik standaard
dat zijn concentratie onvoldoende is. Daarin
is mijn zoon niet de enige, hoor ik van ouders
om me heen. Mijn zoon is ook niet de enige
draaikont: in de film Brammetje Baas is te zien
hoe de 7-jarige fantasierijke Brammetje zijn
strenge leraar en ouders tot wanhoop drijft
met zijn beweeglijke, onrustige gedrag. Zijn
schoolresultaten zijn bedroevend en hij wordt

De film roept de vraag op of we niet te veel verwachten van
kinderen. Kan een 7-jarige wel een hele dag rustig zittend
werkjes maken op een keihard kinderstoeltje? ‘Sommige
kinderen van die leeftijd kunnen maximaal een uur stilzitten,
maar voor anderen geldt dat een half uur het maximale is’,
zegt kinderoefentherapeut Daniëlle Kin. ‘Moeten ze langer
stilzitten, dan worden ze onrustig. De concentratie verdwijnt,
ze gaan wiebelen op hun stoel, friemelen aan zichzelf, opstaan,
andere kinderen lastigvallen of rondlopen.’ Kinderen hebben
een goede reden voor al die onrust: ze proberen daardoor alert
te blijven. Kin: ‘Kinderen hebben veel energie, dat moet eruit.
Beweging brengt de bloeddoorstroming op gang en zorgt
dat de hersenen weer zuurstof krijgen. Ook de spieren en
het evenwichtsorgaan krijgen zo weer informatie, daarna kan
een kind weer even stilzitten en focussen. Eigenlijk bewegen
kinderen dus om rustiger te worden.’

Normale kinderen?
De beweeglijkheid van kinderen is geen onwil of dwars
gedrag, meent ook pedagoog en onderwijsadviseur Carmen
Lamp. Ze schreef samen met collega Monique Thoonsen het
boek Wiebelen en friemelen in de klas. ‘Kinderen willen heel
graag hun best doen op school. Als dat niet lukt, of ze vertonen
heel druk gedrag, is er meestal iets anders aan de hand. Ons
schoolsysteem is gericht op het gemiddelde kind, maar
zo’n kind bestaat eigenlijk niet. Naar de oorzaken van druk
gedrag wordt amper gekeken.’ Lamp en Thoonsen zijn ervan
overtuigd dat de onrust bij veel kinderen wordt veroorzaakt
door de manier waarop ze
prikkels verwerken. ‘Veel van de
beweeglijke kinderen in een klas
wiebelen en friemelen omdat
ze over- of onderprikkeld zijn’,
zegt Lamp. Iedereen verwerkt
prikkels, bijvoorbeeld licht, geluid,

‘De beweeglijkheid van
kinderen is geen onwil’
De pedagoog
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Tips voor thuis:

*
*
*

L aat een kind dat niet rustig aan
tafel kan zitten, staand eten.
Leg een tapijttegel op de vloer,
daar mag hij staan zodat hij niet
de hele kamer rond stuitert.
Geef je wiebelaar een speciaal
wiebelkussen. Dan moet hij zijn
spieren gebruiken om te kunnen
zitten en beweegt hij dus zittend.
Laat je kind veel buiten spelen,
liefst met zand, water en modder.
Dat is goed voor de ontwikkeling
van de tastprikkels.

kleur, smaak, op een andere manier. Bij snel
overprikkelde kinderen komt alles binnen: het
zoemen van het digibord, het tikken van de
klok, een overleg van een groepje aan de andere
kant van het lokaal. Thoonsen: ‘De filter die hen
moet afschermen tegen te veel prikkels, werkt
niet goed. Ze krijgen veel meer te verwerken, dat
kost energie en geeft spanning. Deze kinderen
kunnen gaan bewegen om die stress kwijt te
raken. Daarna kunnen ze weer focussen.’ Het
onrustige gedrag van overprikkelde kinderen is
verrassend makkelijk op te lossen, menen de
auteurs. ‘Zorgt dat ze het teveel aan prikkels
kwijt kunnen doordat ze even
de klas uit mogen, geef ze een
kauwketting om op te bijten, of
leer ze hoe ze zelf hun gezicht of
schouders kunnen masseren.’
Behalve overprikkeling kan ook
juist onder
prikkeling reden zijn
voor kinderen om onrustig te
worden. Onderprikkelde kinderen krijgen vaak het etiket sloom, lui en
ongeïnteresseerd opgeplakt. Geluiden, geuren
en kleuren komen bij hen amper binnen, ze
struikelen over een tas op de grond en krijgen
een bal tegen hun hoofd tijdens het voetballen.
‘Zij hebben juist meer prikkels nodig om alert te
worden en gaan daarom wiebelen en friemelen.’

Lekker knoeien
De prikkelverwerking wordt tijdens de eerste acht jaar van
je leven aangelegd. De hersenen hebben in die periode heel
veel zintuiglijke prikkels nodig om zich te ontwikkelen en te
leren hoe ze die moeten verwerken. ‘Het is daarom belangrijk
dat (jonge) kinderen zoveel mogelijk ervaringen opdoen’,
zegt Thoonsen. ‘Baby’s sabbelen op hun handen, voelen aan
verschillende materialen, ruiken van alles en door hun hoofd
op te richten, om te rollen en te gaan kruipen doen ze ervaring
op met bewegen. Hoe meer zintuiglijke prikkels ze ervaren,
hoe beter ze leren ze te verwerken. Dus laat ze lekker knoeien
met eten en verschillende soorten voedsel proberen.’ Omdat
kinderen tegenwoordig steeds meer stilzitten; als ze jong zijn
in kinderwagens en de maxi cosi en later achter de computer
en op school, doen ze steeds minder ervaring op met prikkels
en leren ze die minder goed verwerken. ‘Kinderen hebben
veel meer beweging nodig om goed te kunnen leren op school.
Daar worden alleen de zintuigen ‘gehoor’ en ‘zicht’ geprikkeld.
Maar hoe meer zintuigen je gebruikt, hoe beter je dingen in je
op kunt nemen’, vertelt Thoonsen.

Naar buiten!
Ook als kinderen de peuterprobeertijd zijn ontgroeid, bewegen
ze vaak onvoldoende. ‘Dagelijks minimaal een half uur en
twee tot drie keer per week intensief sporten is het minimum
voor kinderen op de basisschool’, zegt Daniëlle Kin. Ze voegt
daar het belang van buitenspelen aan toe. ‘Kinderen worden
heel moe van een dag school, hun ogen en oren moeten hard
werken. Laat ze ’s middags lekker spelen en bewegen, hutten
bouwen in het bos bijvoorbeeld. Zo verwerken ze de prikkels.’
Drukke kinderen lijken ook veel rust te kunnen vinden achter

‘Eigenlijk bewegen
kinderen om rustiger
te worden’ De oefentherapeut
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een beeldscherm, maar schijn bedriegt: op de lange termijn
worden ze er alleen maar onrustiger van. Kin: ‘Ik zie veel
kinderen die weinig doorzettingsvermogen hebben en moeilijk
zelf oplossingen kunnen bedenken. De iPad en tv reiken
alles aan, je hoeft zelf niks meer te doen. De iPad prikkelt
bovendien het zicht en gehoor, dezelfde zintuigen die ze de
hele dag op school moeten inzetten. Door beweging en spel
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Tips voor in de klas:

een kind even op en neer springen,
* Ldanaatkan
hij daarna geconcentreerd aan

*
*
*

de slag met dat werkje.
Geef kinderen iets in hun handen waar
ze aan kunnen friemelen als ze zich
moeten concentreren.
Laat een kind staand schrijven of laat
het eerst wat hand en armoefeningen
doen voor hij begint.
Is hij of zij klaar met een werkje? Handen
onder billen en push uppen maar.

komen die juist tot rust.’ De combinatie van minder bewegen
en meer prikkels is vooral lastig voor kinderen. ‘Van een 7-jarig
kind wordt nu op school alweer meer gevraagd dan drie jaar
geleden. Als we kinderen overvragen worden ze onrustig, en
die onrust neem je niet weg met een beeldscherm.’
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Touwtje springen

alle jongens. Terwijl het goed is als ze ook eens
touwtje gaan springen.’
Kinderen meer laten bewegen hoeft ook niet
door ze op hockey, voetbal en gymnastiek te
doen. Vaker op de fiets of lopend naar school
gaan, helpt al. ‘Daarvan leren ze bijvoorbeeld
ook veraf en dichtbij inschatten, goed voor de
oogmotoriek’, zegt Daniëlle Kin.

Corvee
Er is nog een heel simpele en voor ouders
prettige manier om bewegen te stimuleren: geef
kinderen huishoudelijke taken. De tafel dekken,
grote pannen afwassen, vegen... Het klinkt gek,
maar dit stimuleert het ruimtelijke en logische
denken. Waar zet ik een bord neer, aan welke
kant moeten mes en vork? De polsbeweging die
je maakt bij het uitwringt van een doek of het
met een borstel schoonmaken van een pot of
pan, komt bovendien goed van pas bij het leren

‘Een gemiddeld kind
bestaat niet’ De pedagoog

Ook Wil van Rijn, motorisch remedial teacher,
is kritisch over de iPad. ‘Kinderen maken achter
een tablet eenvoudige bewegingen, als ze dat al
vanaf kleins af aan doen, kan de ontwikkelingslijn
stagneren. Ik werk al sinds 1980 met kinderen en
ze presteren motorisch steeds minder goed. De opkomst van
het beeldscherm is een belangrijke reden daarvoor.’ Goed
kunnen bewegen is de basis voor alle cognitieve vaardigheden,
meent Van Rijn. ‘Veel kinderen vinden het moeilijk om met
hun hand een tennisbal weg te slaan. Ze slaan over de bal
heen of raken hem net niet. Ze kunnen moeilijk afstanden
inschatten en hebben geen idee hoe lang hun arm eigenlijk
is. Als je dat niet weet, is het moeilijk om een verlengstuk,
bijvoorbeeld een pen, goed te gebruiken.’ Hij ziet ook veel
kinderen een potlood krampachtig vasthouden en er te hard
op drukken als ze schrijven. ‘Hun ooghandcoördinatie is
niet goed ontwikkeld. Het hele lichaam beweegt mee als er
één hand schrijft. Dat kost veel energie, een schooldag zijn
voor hen twee schooldagen. Logisch dat ze zich niet kunnen
concentreren, ze verspillen energie en zijn doodmoe.’
Kinderen die veel bewegen in de klas pikken de lesstof
beter op, blijkt ook uit onderzoek van de Rijksuniversiteit
Groningen. Wil van Rijn voegt hier nog aan toe dat vooral
gevarieerd bewegen belangrijk is. ‘In de pauze voetballen

schrijven, meent Wil van Rijn. ‘Het doet een
beroep op het afremsysteem waardoor je leert
bewegingen op tijd te stoppen, je gaat inzien
dat er een begin en een einde aan zit. Kinderen
die dat onvoldoende hebben geoefend, worden
getypeerd als mateloos en onbehouwen. Ze
botsen overal tegenaan en vallen vaak. Ze
herkennen vaak het begin en eind van een letter
niet.’ Ik heb thuis niet alleen taakjes ingevoerd,
mijn zoon en zijn zusje moeten dagelijks de
tafeldekken of afruimen, maar tegenwoordig sta
ik ook gefriemel toe tijdens het eten. Als mijn
zoon even iets vast kan houden, een touwtje, een
schuimrubber puzzelstukje, blijkt hij heel wat
minder heen en weer te wiebelen op zijn stoel.
Mijn kinderen hoeven trouwens geen bestek te
dekken. Eten doen ze het liefst met hun handen
en ik heb besloten dat dat uitstekend is voor de
ontwikkeling van de tastprikkels.
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oudersvannu.nl
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