
De maatschappij verandert in hoog tempo 
en de arbeidsmarkt vraagt om hoogwaardige 
professionals. Wat betekent dit voor ons  
onderwijs? Een kant-en-klaar antwoord is  
er niet, al lijkt het geheim te zitten in beter 
bewegen. Op de Grote Ouderavond  
verdiepen we ons hierin.

BEWEGEN NAAR EEN  
GOEDE TOEKOMST

Waar moeten we de kinderen precies op voorbereiden?  
De wereld van de toekomst kennen we immers nog niet 
(helemaal) en ligt voor ons gevoel nog ver van ons bed.  
Toch moeten we onze kinderen voorbereiden op een wereld 
vol innovatie, met banen die nu nog niet bestaan.

Door de kinderen 21ste eeuwse vaardigheden aan te leren, 
komen we een heel eind. Deze vaardigheden, zoals kritisch 
denken, creatief problemen oplossen, zelfstandig leren, omgaan
met onzekerheden, mediawijsheid en ict-geletterdheid, 
informatie zoeken, selecteren en interpreteren louter 
toevoegen aan het bestaande curriculum is niet voldoende. 
Een toekomstgerichte visie op onderwijs en leren is nodig. 
(hierover lees je meer in ‘De Provenier, voor gezond en 
natuurlijk onderwijs’)

Offline basis
Hoewel de toekomst veel vraagt, zijn wij ons ook bewust van 
de basis. Een goede (offline) basis, waarin natuur, zintuigen 
en motoriek de hoofdrol spelen en waarop de kinderen te 
allen tijde kunnen terugvallen, doet meer voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling dan wij voor mogelijk houden. Voor 
het leggen van deze belangrijke basis nodigen wij Hanneke 
Poot-van der Windt uit op onze Grote Ouderavond op  
20 februari 2020. Zij is kinderfysiotherapeut, psychomotorisch 
remedial teacher en docent en leert ons meer over senso-
motorische ontwikkeling. “Zo’n twintig jaar geleden zag 
ik als kinderfysiotherapeut mijn wachtlijsten groeien. De 
ontwikkeling van veel kinderen liep achter, doordat kennis 
over hun basisontwikkeling tekortschoot. Daarom ben ik 
begonnen om daar trainingen en lezingen over te geven.” 



Minder buiten 
Hanneke merkt dat steeds meer kinderen stagneren 
in hun motorische ontwikkeling: “Dat komt onder meer 
door de enorme prestatiedruk in onze maatschappij, 
waarbij we vooral cognitief naar een kind kijken. 
Daarnaast krijgen kinderen door het hoge tempo in onze 
maatschappij onvoldoende tijd om zich te ontwikkelen. 
Dat zie je al bij baby’s, die door het veelvuldige gebruik 
van maxicosi’s niet de mogelijkheid krijgen om vrij te 
bewegen. Door het toegenomen gevaar op straat komen 
kinderen bovendien minder buiten. En ouders hebben 
niet altijd veel tijd en zin om met de kinderen naar buiten 
te gaan. De toegenomen vermoeidheid van kinderen door  
een tekort aan rust en slaap speelt tot slot zeker ook mee.”

"KINDEREN MOETEN        
  CONSTANT  
   IN BEWEGING ZIJN"

 
Vooral laten spelen 
Dat scholen op steeds jongere leeftijd met beweging 
beginnen, is volgens haar een goede ontwikkeling: “Met 
name op de voor- en naschoolse opvang moeten de 
kinderen alleen maar spelen. Dat geldt eigenlijk ook voor 

school: kinderen moeten constant in beweging zijn.  
Laat kinderen vooral lekker spelen.” 

Bijna een kwart van de kinderen is motorisch 
onvoldoende ontwikkeld. Dat heeft gevolgen voor 
het functioneren van de hersenen, zegt Hanneke: 
“Alle prikkels die via zintuigen binnenkomen, wekken 
een motorische reactie op. Deze sensomotorische 
ontwikkeling is de basis en heeft gevolgen voor de 
cognitieve, sociale en lichamelijke ontwikkeling. Dus 
die heeft invloed op alle terreinen. Bij onvoldoende 
motorische ontwikkeling kan dyslexie of dyscalculie 
ontstaan. In dat geval moeten kinderen vooral meer 
bewegen, in plaats van therapie en bijles. Op de buik 
liggen, rollen en kruipen.” 

Tot de brugklas op de knieën
Elke dag rollen, liggen en kruipen rijpt de hersenen, 
volgens Hanneke. “Elk kind zou dat dagelijks moeten 
doen. Tegenwoordig schieten de bootcamps als 
paddenstoelen uit de grond. Maar als ik tijdens lezingen 
vertel dat kinderen tot en met het voortgezet onderwijs 
op de buik moeten liggen, rollen en kruipen, vinden mensen
dat raar. Toch is dat essentieel voor het hele onderwijs.”

Wilt u hier meer over weten? Wij zien u graag op onze 
Grote Ouderavond op 20 februari 2020, waar Hanneke 
Poot haar kennis met ons deelt. 

“KINDEREN MOETEN CONSTANT 

IN BEWEGING ZIJN”
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