
Voorwoord

Op een bepaalde dag werd ik moeder van twee zonen. Twee gezonde 

en sportieve kinderen. Maar … niet alles was zoals in de boeken 

werd geschreven. Maxi1 kwam nogal plots op de wereld en werd 

de eerste dagen afgeschermd in zijn eigen ‘huisje’. We leunden als 

ouders helemaal op de goede zorgen van de dienst neonatologie 

en onze omgeving. Plots werd ik overladen met goede adviezen. 

Adviezen die soms zo oud als de straat waren, maar waar ik mezelf 

amper in kon herkennen. Ik vond mezelf niet tussen alle woorden. 

Gelukkig waren we, als mama en papa, sterk genoeg en konden we 

terugvallen op onze eigen krachten.

Nu, zoveel jaren later, herken ik deze – zoekende – jonge moe-

ders en vaders. Ouders die het allerbeste willen voor hun kroost. Die 

de weg naar het eigen vertrouwen soms kwijt zijn. Het vertrouwen in 

de opvoeding, in het gesprek en in de sterkte van de kinderen. Er 

is een overaanbod aan goede adviezen, de eigen waarheden. Ook 

als onderwijsmens en als pedagoog ga ik vaak met andere verant-

woordelijken in gesprek. Tijdens die gesprekken moet ik vaststellen 

dat er veel onrust is gekomen. Onrust in de klas, in het beroep én in 

het vertrouwen van de samenwerkingspartners. Dit boek wil géén 

‘goed advies’ geven. Niet aan ouders en zeker niet aan collega’s. Het 

boek heeft enkel als doel de weg om tot leren te komen te verbre-

den. De babylonische spraakverwarring rond beweging en cognitie 

weg te nemen. De abracadabra rond kennisverwerving en beweging 

als ondersteuner op te helderen. Antwoorden formuleren op het 

‘waarom’ en vooral ook het ‘hoe’.

In dit boek geef ik graag een inzage in de mogelijkheden waarbij 

beweging een ondersteunende rol opneemt tijdens het cognitieve 

werk. Waarbij beweging en leren centraal staan. Beweging in de 

1 De oudste van de twee.
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10 Voorwoord

breedste zin van het woord maar steeds als preventieve indicator. 

Een lijm om alle onrust te verbinden en te bedwingen. Een optie 

om een antwoord te geven op de vele vragen in het onderwijsveld. 

Maar vooral: ervaar, voel, bedenk en neem mee … Want vanuit de 

actie volgt de inspiratie.

Laat je liefde voor het lesgeven en opvoeden niet verdringen! Koes-

ter het en draag er zorg voor.

Lucie Van Mierlo
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Inleiding

Cognitieve vaardigheden zijn bepalend voor de toekomst van het 

kind en de schoolse carrière. Dit weten we ondertussen allemaal. 

Maar hoe bevorderen we die dan? Hoe maken we dat cruciaal leer-

proces concreet in de klas of thuis? Hoe verbreden en verdiepen we 

het repertoire van het kind?

Dit boek neemt je mee in het denken over in welke mate ‘bewe-

ging’ en het inzetten van ons menselijk lichaam een invloed heeft 

op het leren van het kind. Bovendien stelt dit boek ook de vraag 

hoe we de ontwikkelingskansen voor iedereen kunnen versterken. 

In dit ‘embodied learning’2 verhaal staan dus zowel het cognitieve als 

het lichamelijke aspect centraal. 

‘Belichaamd leren’ is een begrip dat nog vrij jong is en bovendien 

nogal wollig klinkt. Ik ben als onderwijsmens niet zo wollig en ga 

graag op zoek naar de feiten achter de rook. 

Kosmas, Ioannou en Zaphiris (2018) toonden in hun onderzoek 

aan dat er nu al zeer beloftevolle effecten op het cognitieve en 

academische aspect van het kind te lezen zijn middels ‘embodied 

learning’. Het leerproces wordt in ‘embodied learning’ omschreven 

als een leren dat sterk gerelateerd is aan het spel en het menselijk 

lichaam. Binnen mijn concreet verhaal vormen beweging, cognitie en 

automatisatie de hoekstenen. In mijn boek zal ik voornamelijk spre-

ken over ‘bewegend leren’, net om de wollige kant te vermijden, en 

maak ik gebruik van de volgende definitie:

‘Bewegend leren zijn inoefenmomenten waarbij de leerling de kans 
krijgt om middels beweging de reeds aangeleerde leerinhoud te 
automatiseren.’

2 Belichaamd leren.

Embodied learning
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Bij deze definitie ligt een duidelijke klemtoon op ‘inoefenmomen-

ten’ en ‘automatiseren’. Deze nuance wordt gemaakt omdat er voor 

nieuwe leerstof rust, structuur en een directe instructie nodig is. 

Vervolgens kan ik concluderen dat bewegend leren niet geschikt is 

voor het aanreiken van nieuwe kennis. 

Het boek is opgebouwd vanuit drie hoekstenen. Deze drie hoek-

stenen – cognitie, automatisatie en beweging – worden in dit boek als 

belangrijke en evenwaardige partners omschreven om tot leren te 

komen. Aan de hand van deze drie hoekstenen wordt er een verhaal 

van vermenigvuldiging gebracht. 

FIGUUR 1. Hoekstenen van het boek

Graag maak ik gebruik van de metafoor van de vermenigvuldiging 

(Hoover & Gough, 1990). Mijns inziens is deze metafoor binnen de 

onderwijssetting een verrijking en geeft deze de nodige adem om er 

weer helemaal voor te gaan. Om figuur 1 verder te verduidelijken geef 

ik graag twee typerende kenmerken van een vermenigvuldiging mee. 

Een eerste kenmerk is dat een vermenigvuldiging commutatief 

is. Dat wil zeggen dat je beide cijfers mag omwisselen, maar het 

product onveranderd blijft. In dit boek wordt dat als volgt vertaald: 

de hoekstenen mogen van plaats veranderd worden, het product 

‘leren’ blijft onveranderd. In figuur 1 wordt er dus een veranderlijke 

figuur voorgesteld waarbij de hoekstenen dezelfde waarde hebben. 

Vervolgens is een vermenigvuldiging ook eenduidig over het cij-

fer 0. Indien je een vermenigvuldiging maakt met het cijfer 0, blijft 
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13Inleiding

het product ook 0. Vertaald naar figuur 1 betekent dit dat het leer-

plezier het gebrek aan kennis niet compenseert. Kortom, indien een 

hoeksteen niet onderbouwd of onvoldoende uitgewerkt is, zal het 

leren ook minder kwalitatief in de verf gezet worden. Iedere hoek-

steen doet ertoe en ze zijn hevige supporters van elkaar.

Daarom hebben wij met z’n allen de verantwoordelijkheid om in 

te zetten op de drie omschreven hoekstenen die betrekking hebben 

op leren. De zin om naar school te gaan, te leren, het automatiseren 

van geleerde kennis, en het verwerven van de nodige vaardigheden, 

en … Dit is een verhaal van en- en. Een verhaal van het vakmanschap, 

het leraarschap. Hoe vroeger, hoe jonger we het kind een warm hart 

voor leren meegeven, hoe beter.
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