
INTERVIEW met Sacha Ausems, Jan-Paul de Beer en Ludo Stroobants

De moderne mens zit veel binnen. Uit 
recente cijfers van het Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieu blijkt 
dat Nederlanders van vier jaar en ouder 
gemiddeld 8,7 uur per dag zittend 
doorbrengen. Ook voor kinderen onder 
die leeftijd lijkt het steeds normaler 
om binnen (stil) te zitten. Dat terwijl 
ze van nature een grote beweeg- en 
ontdekkingsdrang hebben. “Die drang 
moet je koesteren en stimuleren, 
om zo kinderen al bewegend en met 
plezier te laten leren”, stelt Sacha 
Ausems, voorzitter van de Raad van 
Bestuur bij Kinderopvang Humanitas. 
Samen met Jan-Paul de Beer, directeur 
van Springlab, en Ludo Stroobants, 
directeur van uitgeverij Zwijsen, pleit 
ze ervoor beweging terug te brengen 
in het dagelijks leven van het kind. 

Waarom is bewegen zo belangrijk? 
Ausems: “De mens is gemaakt om te 
bewegen, niet om stil te zitten. Bewegen 
brengt legio fysieke gezondheids- 
voordelen met zich mee in de vorm 
van een verlaagd risico op bijvoorbeeld 
overgewicht, hartproblemen of 
rugklachten. Wat gelukkig steeds meer 
aandacht krijgt, is dat beweging niet 
alleen invloed heeft op de lichamelijke 
gezondheid, maar ook op de cognitieve 
ontwikkeling. Talloze onderzoeken 
tonen aan dat leren met je hele lichaam 
resulteert in meer hersenactiviteit 
en daarmee betere kennisopname, 
leerprestaties en concentratie. Daarnaast 

wordt bewegen in verband gebracht met 
welbevinden.”

“Onderzoek toont aan dat leren 
met je hele lichaam resulteert 

in meer hersenactiviteit en 
daarmee betere kennisopname, 
leerprestaties, zelfontplooiing 

en concentratie.”

Waar komt het huidige gebrek aan 
beweging vandaan?
De Beer: “In de basis komt dit door 
de gemakscultuur die we hebben 
gecreëerd. Tegenwoordig valt haast alles 
te regelen met behulp van een telefoon 
of computer. Ik heb mijn onderwijs, 
mijn vermaak, mijn vrienden en mijn 
kennis allemaal bij me in mijn broekzak 
– waar ik ook ben. Ontwerpers werken 
volgens ons oerinstinct om het leven 
zo makkelijk mogelijk te maken, maar 
daar zijn we zo goed in geworden dat de 
beweging ons leven uit is ontworpen.”  

Ausems: “Dat geldt ook voor educatieve 
instellingen, van kinderopvang tot 
universiteiten. Daar ligt de nadruk nog 
te vaak op passief leren: van jongs af 
aan wordt verwacht dat we informatie 
opdoen door te luisteren, lezen of iets 
op een beeldscherm te bekijken. Dankzij 
de opkomst van computers, tablets en 
spelcomputers zijn kinderen zowel op 
school als daarbuiten urenlang cognitief 
actief. Zonder daarbij te bewegen. En juist 
hier liggen mooie kansen!”

Is men zich voldoende bewust van deze 
trend en de nadelige effecten?
Stroobants: “Een aantal partijen is zich 
wel degelijk bewust van het belang van 
bewegen. Eerder deze maand brachten de 
Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad 
en de Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving een advies uit over bewegen 
op school. De partijen pleitten ervoor om 
scholen wettelijk te verplichten kinderen 
minstens twee keer per dag een half uur 
te laten sporten en bewegen. Hoe scholen 
dat invullen, mogen ze zelf weten, maar 
de partijen stellen voor dat kinderen 
ook buiten de gymles om gestimuleerd 
worden om in beweging te komen.”

Het advies focust zich specifiek op 
onderwijsinstellingen. Valt daar de 
meeste winst te behalen?
De Beer: “Voor kinderen wel. Van de 
drieduizend uren die ze gemiddeld 
wakker zijn per jaar, brengen ze er 1000 
zittend op school door. Als je die uren 
beweeglijker weet te maken, boek je 
heel veel vooruitgang. Bovendien kun 
je op scholen die beweging gebruiken 
om het leerproces te versterken. In een 
artikel uit 2016 over buitenlessen schreef 
theoretisch natuurkundige en weten-
schapsjournalist Mark Mieras: ‘Met meer 
sport en spel, met meer beweging, een 
beter lichaamsbesef en meer scharreltijd 
kunnen leerlingen ook cognitief beter 
presteren.’ Dat wil niet zeggen dat het 
onderwijs de enige plek is waar ruimte is 
voor meer beweging. Ook de kinderopvang 
kan een waardevolle bijdrage leveren 
door het van nature al bewegelijke spel bij 
peuters verder te stimuleren. Je kunt wat 
dat betreft niet vroeg genoeg beginnen. 
Echter, ook op latere leeftijd kan men 
nog waardevolle beweging introduceren, 
bijvoorbeeld door mensen met dementie 
in verzorgingstehuizen aan tafel te laten 
spelen met licht en geluid.”

“Ook de kinderopvang kan 
een waardevolle bijdrage 

leveren door het van nature 
al bewegelijke spel bij peuters 

verder te stimuleren.”

Waar ligt de grootste uitdaging rondom 
het introduceren van meer beweging?
Stroobants: “Het onderwijs vernieuwen 
is niet makkelijk. Zeker niet als men (ten 
onrechte) denkt dat de vernieuwing ten 
koste gaat van instructie- en oefentijd 
die leerlingen nodig hebben om goed te 
presteren. Beweging hoeft echter niet 
naast of in plaats van leren te komen, 
juist de combinatie is essentieel en 
waardevol! Dat gebeurt ook wel al, met 
name met jongere kinderen op kinder-
dagverblijven of scholen waar ze zich al 
spelend en bewegend ontwikkelen. Er is 
echter ruimte voor veel meer.”

Op welke manier helpen jullie 
organisaties bij de stap naar meer 
bewegend leren?
De Beer: “Waar de technologie in ons 
leven bewegen enerzijds bijna overbodig 
maakt, zetten wij technologie juist in 
om bewegen makkelijker te maken. 
Springlab biedt educatief onderbouwde 
beweeg- en leergames, gemaakt en getest 
voor en door verschillende doelgroepen. 
Zo bieden we een interactieve beweeg- 
technologie die reageert op de beweging 
van de kinderen. Met behulp hiervan kun 

je kinderen op een stuk vloer van slechts 
twee bij drie meter heel actief in beweging 
brengen én laten leren. Dankzij de 
koppeling aan specifieke leerdoelen weet 
een docent of pedagogisch medewerker 
bovendien precies welke vaardigheden 
de kinderen al bewegend leren. Deze 
technologie voor peuters is echter nog 
maar het begin. Door nu momentum op te 
bouwen met onze partners hopen we met 
ons gezamenlijke enthousiasme het hele 
onderwijs in beweging te brengen. Het 
uiteindelijke doel is een groot platform 
waar alle vraag en aanbod omtrent 
bewegend leren samenkomt.”

“Het uiteindelijke doel is een 
groot platform waar alle vraag 
en aanbod omtrent bewegend 

leren samenkomt.”
Ausems: “Vanuit Kinderopvang 
Humanitas zijn we bij deze samenwerking 
betrokken omdat bewegend leren in onze 
ogen onlosmakelijk verbonden is aan 
optimale kindontwikkeling. Daarnaast 
geloven we in de kracht van kennisdeling 
met andere partijen die een rol spelen 
in de leefomgeving van het kind. Door 
financieel én met pedagogische expertise 
te investeren in Springlab dragen we 
bij aan de creatie van het uiteindelijke 
platform. Iedereen die oplossingen, 
vragen of ideeën heeft die passen bij deze 
gedachtegang krijgt een podium hierop, 
van pedagogisch experts, uitgevers, en 
ouders tot kinderen zelf.”

Hoe zien jullie de toekomst?
De Beer: “De samenwerking tussen 
Zwijsen, Springlab en Kinderopvang 
Humanitas is een mooi voorbeeld van 
hoe verbinding tussen professionals 
inspirerende lessen mogelijk maakt. 
Nieuwe educatieve materialen ontzorgen 
pedagogisch medewerkers en docenten, 
terwijl ze elk kind ondersteunen bij het 
ontdekken van de wereld. We krijgen 
dan ook veel enthousiaste reacties, 
onder andere vanuit de G4, het samen-
werkingsverband tussen Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In de 
toekomst hopen wij dat kinderen op 
duizenden plekken in Nederland met 
bewegend leren aan de slag gaan.”

Bewegend leren als nieuwe norm

Wil jij ook starten met bewegend leren? 
Voor meer informatie of een demo ga je 
naar www.springlab.nl
www.zwijsen.nl
www.kinderopvanghumanitas.nl
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