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Bewegen in onderwijssituaties

Kees Both

Bewegen is leven, zeker bij kinderen.
Maar op school zijn ze het grootste
deel van de dag aan een stoel
gekluisterd en steeds vaker worden ze
per auto naar school gebracht.
Bovendien is het buitenspel van veel
kinderen in gevaar. Alledaagse vormen
van bewe gen verdienen minstens
zoveel aandacht als georganiseerde
bewegingsactiviteiten. Beweging is
een principe van een gezonde school
en een gezonde leefomgeving voor
kinderen.

Pieter, zes jaar, is een kind met een gezonde bewegings-
drang. Een 'klimgeit' volgens zijn ouders. Klimmen in
bomen in het bos en bovenop het speelhuisje op het
schoolplein – hij doet alles even gemakkelijk. Hardlopen
kan hij als de beste. Maar ook kan hij zich goed concen-
treren op het werk en spel binnen, hij heeft een goede
werkhouding. 'Tussendoor' heeft hij daarbij de ruimte
om even te lopen, wat normaal is in een goede kleuter-
praktijk. Een schoolbegeleider heeft eens een zo nauw -
keurig mogelijke schatting gemaakt van de tijd dat
kinderen in zo'n context kunnen bewegen. Het komt
neer op 60 - 80 procent van de schooltijd, inclusief het
buitenspel.
Twee maanden later zit Pieter in groep 3. Daar moet hij
voornamelijk stilzitten. Wat betreft de ruimte voor
bewegen is de overgang van groep 2 naar groep 3 in
veel scholen heel groot. Kinderen zitten daar als regel
ook dichter op elkaar, omdat de lokalen kleiner zijn en
de groepen vaak groot. De bovengenoemde begeleider
schatte dat in een dergelijke context het bewegen
beperkt is tot zo'n 10 procent (of nog minder) van de
schooltijd!

Ruimte voor bewegen
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Alledaags bewegen
Er is veel aandacht voor bewegingsarmoede en de gevolgen daarvan. De reme-
die wordt vooral gezocht in georganiseerde sport. Er zijn echter ook andere en
feitelijk meer voor de hand liggende mogelijkheden:
• Dagelijks tussendoor bewegen tijdens het werk, zoals in bovenstaand voor-

beeld.
• Lopend en/of fietsend naar school gaan, in plaats van met de auto gebracht

en gehaald worden.
• Het vrije, veelzijdige buitenspel in de dagelijkse leefomgeving en/of bij school.
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In dit artikel gaat het vooral over het eerste
facet en worden de andere twee alleen
aangestipt, met verwijzing naar andere en
toegankelijke bronnen. Zie ook het juni -
nummer 2007 van De wereld van het jonge
kind, themanummer: Bewegen als buiten -
kans! Maar eerst kort over de relatie tussen
‘ruimte’ en ‘bewegen’.

Ruimte en bewegen
Met ‘ruimte’ in de titel van dit artikel wor-
den verschillende dingen bedoeld. Allereerst
de gelegenheid tot bewegen, tijd-ruimte
dus. Daarnaast gaat het om de fysieke
ruimte.
Niet alleen de hoeveelheid vierkante en
kubieke meter (meetruimte), hoe belangrijk
dat ook is, maar ook de ruimte zoals wij die
beleven, vanuit ons lichaam. Ontwikkelings -
psychologisch gezien, is er een wisselwerk-
ing tussen de ontwikkeling van het bewegen
en van het ruimtelijk begrip. Ons lichaam
bevindt zich in het hart van de ruimte. Ik
ben altijd 'ergens'. De ruimte en de dingen
in de ruimte dagen heel jonge kinderen uit,
om te bewegen, om dingen te pakken. Zij
gaan op die uitdaging in, door naar de din-
gen te reiken, waarbij ze wel of niet 'binnen
bereik' zijn en ze wel of niet te grijpen zijn.
Als kinderen mobiel worden kunnen ze op
de dingen afgaan: kruipen, lopen. Ook kan
de ruimte persoonlijk vormgegeven worden
door lopen, dansen, springen, klimmen en
bouwen. Ruimte is primair gelééfde ruimte,
die al bewegend wordt waargenomen: deze
plaats, de weg die ik kies en afleg. 
‘Afstand moet eerst doorlopen worden en
daarna met de ogen geschat. Afstand in
hoogte en diepte wordt eerst ervaren door
te klimmen en te vallen, door te reiken en
voorwerpen erop of erin te gooien’
(Bladergroen, 1966). Afhankelijk van wat
een kind kan en hoe groot het is zijn dingen
‘ver’, ‘groot’, enzo voort. Die relatie tussen
bewegen en ruimte lijke oriëntatie geldt ook
voor basisschool kinderen, die grotere
ruimten verkennen. 
De hier kort geschetste relatie tussen bewe-
gen en ruimte is van toepassing op alle drie
de facetten die in dit artikel besproken wor-
den. Ook en zelfs klaslokalen zijn te zien als
bewegingsruimte.

Ritme en maat
We sluiten aan bij het verhaal over Pieter
aan het begin van dit artikel. Vanaf groep 3
is er als regel een sterke nadruk op 'time on
task', op effectief gebruik van de tijd. Daar -
bij wordt meestal weinig rekening gehouden
met de individuele werkritmes van kinderen.
In kleutergroepen zie je dat kinderen, ook
als zij geconcentreerd met een werkje bezig
zijn, af en toe lopen, iets uit een kast pakken
of wegbrengen, even bij elkaar kijken,
enzovoort. Dat is een normale, gezonde
behoefte, vanuit het eigen ritme van het
kind. Volwassenen in een kantoor doen dat
ook, die lopen even naar het koffieapparaat,
schieten een collega aan, gaan even
‘ijsberen’ op de gang. Het is niet in te zien
waarom dat bij kinderen vanaf groep 3 niet
zou kunnen. Een omgevingspycholoog
schreef: ‘Het moeten stilzitten op dezelfde
stoel op dezelfde plek voor een groot deel
van de dag is voor volwassenen al een inhu-
mane situatie, laat staan voor kinderen’
(Mehrabian, 1978). Door al dat tegennatuur -
lijke stilzitten, wordt bij veel kinderen juist
onrust opgeroepen!

Het is verstandig om verschillende onder -
wijs situaties te onderscheiden, waarbij ver-
schillende regels voor bewegen gelden. Bij
intensieve instructie – kort en helder, even -
tueel in een gespreksvorm – geldt: blij ven
zitten, tenzij het kind echt naar de wc moet.
Naast deze intensieve instructie zijn er
werkperioden waarbij het gaat om oefenen
of toepassen. Dan kan af en toe even lopen
toegestaan worden, mits niet storend voor
anderen. Met individuele kinderen worden
hierover afspraken gemaakt. Als de leer -
kracht merkt dat veel kinderen geestelijk
vermoeid raken, kan er even een bewe -
gings spelletje ingelast worden. Bij werk -
situaties waarin zelfstandig of zelfverant -
woordelijk werken centraal staat (zoals de
‘blokperiode’ in Jenaplanscholen – zie Both
en De Jong, 2004) geldt die bewegingsvrij -
heid nog sterker. Kinderen kunnen als ze dat
willen dan ook op de grond werken met
materialen. De gedragsregels worden regel-
matig besproken met de kinderen, die
daarover vaak zeer verstandige dingen kun-
nen zeggen. Zo nodig wordt ook geoefend,

bijvoorbeeld in stil lopen, de deur open en
dicht doen, en dergelijke.

Belangrijk is een dag- en weekplanning met
een afwisseling van zeer geconcentreerd
‘hoofdwerk’ en meer ontspannen activiteit-
en. Binnen die blokkentijd, die je – om een
begrip uit de muziek te gebruiken - de
‘maat’ zou kunnen noemen, moeten
kinderen ruimte hebben voor het volgen van
een eigen ritme, inclusief bewegen (zie
Both, Meijer en Veneman, 2004).
Bewegen is ook het afreageren van 
(in-)spanning. Als aan die behoefte niet
voldaan wordt, kan dat leiden tot meer
agressief gedrag in de pauzes, zoals uit
ouder onderzoek is gebleken (Johnston 
en Krovetz, 1976).

Helaas moet geconstateerd worden dat in
steeds meer scholen ook in kleutergroepen
steeds minder ruimte voor bewegen is en
kinderen meer tijd moeten besteden aan
stilzitten tijdens werkjes. Veel scholen
hebben bovendien niet meer de beschikking
over een speellokaal.

De kring
Het kringgesprek is typisch een stilzit -
situatie. Tot frustratie van sommige kinde -
ren, ook en zelfs als het een goed gesprek is
met een boeiende inhoud en een goede
interactie. Maar ook dan kan rekening
gehouden worden met verschillende behoef -
ten van kinderen. Een observatie van een
pabodocent die een student in de
praktijkschool bezocht (Boes, 1996):

‘De kring loopt prima. Na een inleiding
ontspint zich een goed gesprek over hoe je
je voelt als je erg ziek bent. Dan staat een
jongen op. Later hoor ik dat hij André heet.
Hij loopt de kring even rond en verlaat die.
Hij maakt een wandeling door de groeps -
ruimte, zonder veel geluid te veroorzaken.
Niemand reageert. De groepsleider niet, de
student niet, de andere kinderen niet. Ik ook
niet, of heeft een kind, dat vlakbij mij zit,
toch iets aan mijn blik gezien? Het zal een
joch van een jaar of zeven zijn. Hij kijkt me
aan en loopt zachtjes naar me toe. Hij fluis-
tert me in het oor: "Dat heeft André wel
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eens nodig". Met zijn gezicht vraagt hij van mij antwoord. Rustig
gaat hij weer zitten. Zo'n korte observatie maakt veel duidelijk. Er is
in de groep waar deze gebeurtenis plaatsvond, ruimte voor een
kind dat een meer dan gemiddelde bewegingsbehoefte heeft. De
andere kinderen accepteren dat ‘afwijkende’ gedrag. In hoeveel
scholen wordt zoiets niet getolereerd, met als argument 'als ieder
zo doet wordt het een bende...’ De jongen die me aanspreekt, geeft
voorts een demonstratie van inlevingsvermogen van een heel hoog
niveau. Hij geeft daarmee aan zorg voor anderen op bijzondere
wijze gestalte. Zo wijst een kind ons de weg tot, zoals hier, de kern
van zorgverbreding.’
Kringen duren soms te lang, zeker voor jonge kinderen. Hetzelfde
geldt voor ‘rituelen’ als de ‘fruitkring’ halverwege de ochtend.
Psycholoog, filmer en ontwikkelaar van de videointeractiebegelei -
ding Christine Brons laat in haar videobeelden op een schrijnende
en confronterende manier zien hoe de bewegingsdrang van kleuters
daarbij gefrustreerd wordt.

Bewogen instructie en oefenen
Binnen vrijescholen wordt veel gedaan aan het inschakelen van het
lichaam, ook bij instructie, onder andere bij het rekenen. Een voor-
beeld van het leren en inoefenen van de tafels (Amse, 2007). De
kinderen staan in een cirkel naast elkaar en verkennen de tafel van
drie. Ze tikken met de linkerhand de linkerschouder aan en zeggen
tegelijkertijd in koor ‘één’. Dan een tikje op de rechterschouder met
de rechterhand: 'twee'. Vervolgens een klap in de handen: ‘drie’. Dat
wordt dan tien keer herhaald en er ontstaat zo een ritme, waarin de
tafel van drie bewegend verkend wordt. (Zie ook: Hupla Kleuters,
www.schoolsupport.nl). Bij het voorbereidend schrijven benut de
methode Schrijfdans (Oussoren-Voors, Steenwijk) ook grove bewe -
gingen om vormen te verkennen en de motoriek te ontwikkelen. Er
is binnen vak- en leergebieden aan bewegen nog een wereld te
winnen!

Ruimte maken en geven
Hoe maak en geef je ruimte aan het bewegen van kinderen? Als je
in klaslokalen ruimte wilt geven aan bewegen, moet je ook
proberen letterlijk daarvoor meer ruimte te maken. Dat kan door

gangen erbij te betrekken voor werkhoeken. Ook kan in de hoogte
gewerkt worden door een vide of ‘zoldertje’ te maken (Winters,
1996). Voor deze manier van werken gelden wel enkele voorwaar-
den. Allereerst moeten er strikte regels zijn, zoveel mogelijk samen
met de kinderen opgesteld. Immers, in goede kleutergroepen is de
vele bewegingsruimte ook ingebed in een kader van leef- en werk -
regels. Een tweede voorwaarde is dat kinderen meer hun eigen
werk kunnen organiseren en daarbij ook elkaar kunnen helpen en
samenwerken (Both en De Jong, 2004).

De ruimte tussen huis en school is ook bewegings ruimte, die ‘door-
lopen’, fietsend, bewegend verkend moet worden. Kinderen worden
echter steeds vaker met de auto naar school gebracht en gehaald.
Daar zijn allerlei redenen voor, waaronder verkeersveiligheid.
Vastgesnoerd op de achterbank leren de kinderen weinig over de
ruimte (Hüttenmoser, 2002). Het zelf en zelfstandig lopen en fietsen
naar school is niet alleen belangrijk voor bewegen, maar ook voor
het leren omgaan met verkeerssituaties en voor de ruimtelijke
oriëntatie van de kinderen. Uit onderzoek bleek dat kinderen die
niet zelfstandig bewegend naar school kunnen gaan, wat betreft de
ontwikkeling van hun ruimtelijk begrip en ruimtelijke oriëntatie,
minder presteren dan zij die dat wel doen. Nog afgezien van het
missen van sociale en natuurervaringen. Het is een belangrijk
thema voor het gesprek tussen school en ouders: doen we onze
kinderen niet tekort door hen deze mogelijkheid te onthouden? 
(zie Both, 2005).
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Last van krijtallergie?
Wij hebben twee oplossingen!

Kijk op www.timetex.nl (krijthouder en 
vloeibare krijtstift) of bel met 030 - 24 68 977

� voor krijtjes met een 
doorsnede van 10 mm

vanaf € 3,-
incl. BTW TimeTEX
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Het vrije buitenspel van kinderen is eveneens een belang rijke con-
text voor bewegen in de dagelijkse omgeving. De kwaliteit van de
dagelijkse leefomgeving holt achteruit, met name de mogelijkheden
voor gevarieerd buitenspel van kinderen (Both, 2004). Zwitserse
onderzoekers hebben het hier over de verminderde
Aktionsraumqualität - een fraaie beknopte omschrijving van waar
het om gaat. Met name natuurspeelplaatsen bieden hier passende
uitdagingen tot bewegen. Accepteren we het als samenleving dat
deze zo belangrijke ervaringsmogelijkheden verdwijnen? 
Of vechten we voor deze speelplekken voor kinderen? Scholen 
kunnen een belangrijke bijdrage leveren door hun buitenruimte in
te richten als natuurspeel- en leerplaats (zie de artikelen op
www.stichtingoase.nl ).

Bewegen als principe
De psycholoog en pedagoog Else Petersen, wier echtgenoot Peter
Petersen het Jenaplan bedacht, beschreef een aantal 'grondkrach -
ten' die een rol spelen in de ontwikkeling van kinderen, maar die in
haar tijd (de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw) te weinig
aandacht kregen. Zij noemt als eerste de bewegingsdrang. Een
citaat:
'We hebben tegenwoordig op de allereerste plaats beweging in het
onderwijs nodig, niet alleen gedurende het spel, in de sport, bij het
turnen, gymnastiek of bij het wandelen. In het hele schoolleven,
met name gedurende de lessen, moet er ruimte geboden worden
aan de bewegingsdrang van kinderen. De kinderen moeten in het
onderwijs meer bewegingsvrijheid hebben, de lessen moeten meer
in de open lucht plaatsvinden, de kinderen behoren niet zo veel -
vuldig in de banken te zitten, met de blik gericht op het bord en op
de leraar. Bovendien moet het onderwijs zoveel mogelijk uitgaan
van het lichamelijke, van de beweging en er telkens opnieuw mee
doordrongen worden.'
Het gaat hierbij om bewegen als principe van een gezonde school.

Kees Both is onderwijspedagoog, in het bijzonder deskundig
op de gebieden van de Jenaplan-pedagogiek en de relatie
kind – natuur (both0207@planet.nl).
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