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De oonleiding voor dit orfikel ís het boek De leerkrochi centrool, iedere docent kijkt onders. DiÍ boek kon je helpen om
kinderen eens onders Íe bekfken en Íe begri/pen wol de
onderw4sbehoe ften von het kind zouden kunnen ziin.
lid woíden vee kindeÍen o vroeg gesignoleerd met ah,r'iikend gedíog. Uit ondezoekvon pÍofessoÍ
Jo HeÍmonns {20091 bliiktdot I op de 7 klndeíen gespêcioiseeíde zorg kÍgi,lerwij slechh I op de 20 kindeÍen
De loohie

jongens. De vooÍbeelden kunfen echierzowel brjmeisies olsjongens vooíkomen. De verschillen woaÍwijhet
oveÍ hebbên blijken culluuÊen Leeftijdonoíhonke Ík le
zijn (Seogol & HoÍne, 200ó).

die gespecioiseeÍde zorg ook echl nodig heeftHeï ls doorom voor leeÍkrochlen ên begeleiders in heï ondeíwijs belongÍijk oÍn heï gedrog von kinderen goed
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ob-

serveren en vervolgens zoÍgvuldig ïe interpÍeïeren, DooÍbij

konheïhepenomeênseen'onderebiloptezeiien'.
Menlool, emolioneel en fysiêk
We goon eên aoniol kinderen somen mel een leeÊ

Juf Sondrq over Jeroên
'Jeroen íójooÍ)is een kind doiweinig opvoli in de

gÍoep. lk beïíop mezelf eÍop dol ik moeiÍe moei doên
om hem op "mijn nelvies" le kÍgen. k besuii vondoog
exlro op hem te letten. Hl komi de klos binnen en loopt
noorzijn p ooh. Wonneer ik de ochtend siad, kijkï hij me
bíno meÍ open mond oan. Het liiktwelor hijiegê ÍkertÍd

krochl nodeÍ bekÍken vonuil hei gedochiegoed Huínon
Dynomicso.Sondra Seaga en Dovid Hornê ontdekïen

meer'oon hel opnemen is', uislerÍ hrjwelechi?

dol ïundomenlele veíschilen

ïolelte goon ziÍten en iedeíeen dooroon het weÍk

Íussen mensen ontstoon

vonuii de specifeke inteíociie lussen dÍie principes die
mensen bezilien: mentaol, emolionee ên fysiek,IerwÍl
.e besc_itt ng blj'hoLoen over dere díie p'incioes.

lrool íeeds eé' von de oÍie cenl,ool n dê To,r,e
wooropje nooí de wereld kijkt en hoeje bÍvooÍbeeld
leeíl en communiceeÍi, Zo onisiaan eÍ dde gíoie ver_
schilen: je kuni menlool-, emoiloneel- oÍÍysiekgecen
ÍeeÍd zijn. DooÍnooí onderscheiden Seogolen HoÍne
nog rneerveíschilen doorde inïerociie met de ondere
twee píncipes. Deze loten we in dil orlikeleven bulten
beschouwing. Voor meea informotie overdeze theorie
veMÍzen wê noor bijgoonde iteÍoiuuÍlÍst.
Deze ondeíe bÍil kon ondeGïeunen in hêi kijken nqoÍ

kindeÍen en met nome helpen in hei begÍijpen von de
groie verschilen in gêdrog die LijberhoLJpi bt kind-'Íen
woorle nemen zrjn. Op een Íundomenteel niveou geefï

hel inzichi in de vook uileenlopende ondeÍwljsbehoêfien von verschillende gÍoepen kindeÍen.
ln dit orlikelis gekozen om de sekse von de kinderen in
dê voorbeeden het2elfde ie loten zijn, in dii gêvaldrie

l-ll K

okiobs

201 0

Als ik

hem vervolgens de opdrochl geef om aon de schidêr

sooï, ziï JeÍoên nog een beeïi-o vooízich uii te sioren.
Heefi hi mijwe goed begrepên? woorom begint hij nou
niei, vroog ik Íne oí.
Even loleÍzie ik hem bijonderen stoon kÍken en dooÍom
vroog ik hem om ook eens te bêginnen en wÍs hem terug noorz'n poots. Doorzit hiinog eên lijdje voordoÍ hij

echï gool beginnen. EeÍsl egl hÍ olles kloot denkt nog
eens no en gooï oon hetwerk.
Als hei Íijd h om te sïoppên. blijkt Jeroen niet klooí te zÍn
Íret zjn {erk... - iv ndl dot 70 vetuelend dol hi nooí Íe
toekomi mei de vÍoog wonneer hijdii don echl ol rnog
wonneerik bekíkwot hijheefi semookl, zie ík dot hí eÍ
veeloondocht oon heefi besieed: er zillen vee dêtois
in en ik besin te beqrijpen waarorn hel nog nieï of is.
k vÍoog hemwoorom hetzo lang duurdevoordot hi meï
schilderen begon. Hijverlelt mi dot hÍ eêrsi eerisoorl
plooïie in z'n hoofd mookivonwol hei moetworden. En

dooÍheeÍÍ hÍ tijd voor nodlg,woni hÍ wjlgÍoog dot o les
erbÍ komtwol eórjhoori. Pos don kan hÍ oon deslog.'

Fysiekeecentreerde kiodeÍen denten eerst alles
ze

leroen zou we eens een kin.l rnei een fysie&e cenlrering
kunnen zÍn. hijbekilkl de wered oh een samenhcrngend
geheel. De moniervon de wereld waarnemen en lrei
veMerken von inÍormoÍie noemen wÍ een syíemisch
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Zools dooÍjLrf Sondro is

:,.

oongegeven. kon hêi gedrog von

cle.elrdee ^ode oeneorèléêoo., Iooo o,ger-

ïeresseerd, doei niei of noLrweijks rnee meT, neerni geen

of pas ooi iniiicrlieÍ. weeivook geen ofTwoord le geven,
Doi proces siaíi bljvooÍkeuí vonuil cle prokïijk. Deze kin
deren wilen groog eeÍsi eens'kilken hoe hei weíkl of

is

miss.hi-^n ni-^r 7ó

clingen zelÍ proberen'om ïe ervóÍen hoe hei weÍki. oi

h

Zweclen, woor

eersi

jeïs compleeT uiidenken . zoa s Jeroen

doi doeï,

sinz'

o

onger wordi geweÍki met Humon Dy-

nomlcs. zaien opvolenclvee Íysiek gecenÍeerde kinde-

voordai ze een iekenlng of bouwerk goon moken.
Hei ijkï don ohofze niks doen, mooronderilssen qebeuri

Íen

e .êé.o.bi nê. dol .onb.,e1r'el-.hooo

ger na moenen denken voordcrize oniwoord goven op

in specio c os5es . vonweqe de lmis)inierprêloile cloi

clezê klncleÍen niet zo slm zijn, o'ndai ze bijvoorbeed on

Jonge klnderen kunnen ellerijk mel open mond noor
niêuwe dingen klken. En no verloop von iijd zef goon

DiT

experimenTeren met waize gezien hebben. Dii

en ioehen wor.len gehonleeÍd. Bijveelioeisen bepoo

is

een

heefi ook

Te

maken mei .le .non er woorop vee lesien

i

vorm van clriedimênsionêel /eren. deze kincleren wi en
de cllngen groog von ole konien'bezien oi Uigebrel.l

snelhei.l een beongrijk onclerdeel von hei scoÍlngs5ucces.

vooÍof bêdenken. Dot ko
asi bezorgen
bljvoolbeêlcl bijhet leren ezen. omdof dii vook lweedi
mensioneelwordi gebrochi. Ook oier in hel eesproces
is hei kÍijgen von coniexi (voorleeíekíen) een belons-

moken rnel hetsysïemische proces cloiwe hierboven
hebben beschreven... wonl een vroog kor vele onÍwooí-

ríke onderwijsbehoêriê von deze klnderen. Lezen over

Uiielncleljk hebben kinderen mel verschllencle ceníerin
gen evenveeliijd nodig om een opdíacht oi 1e moken.
Aleen de rno nier waorop zil de tild lndelen isverschi end.

een boerdeÍij won nêer je ln een

Íod

woonT en door

geen beêld bilhebl, kon osïlg zín. Dli eerproces heefi
een langere oonoopïÍd nodig don de onclêÍe lwee.
wonneer deze klnderen in ociie komen woÍdï vee tijcl
ingeopen en is hei íesuiooi vook compleeT en gede-

Hei longer lijclnodig hebben om na le denken, heeÍ1ïe

den opÍoepen en welk oniwoord wi jijno! os eeíkrochi

íorl
de nreesie ujd nodlg. zijkÍijgen in vee siluoiies niei olÍd
,odoê.dê9êêgerLecloide ooL ooo--qên o e'
Kinderen die fysiek geceniíeerd zijn. hebben oan de
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luf Sdndro over

Bos

'Bo5 (5joaren ó moonden) kriis lk hee mokkelljk in hel

deze kindeÍen. wonneer de êerkrochl bijvoorbeed
boos is, kunnen klndeÍen mei deze ceniíeing hler'lost'
von hebben. Zijvoeen zich vook peGoon ijk oongespro

oog", woni daarzorgt hijzelfwelvoor edere moÍgen
íooi h,jvok vooÍ nr n neus mei een verhooloÍ een
gÍopje. HÍ rnoel oiíd even conloci moken aan heï be
gln von de dog, niet o leen mei mÍ moor ook mei de
klndeíen woormee hij een bond heeÍi.
wonneeÍwe beglnnen rnel de kÍingacTlvileil h hljvoak
de eersïe die een vingeropsieeki. Soms roepï hijhei
oniwoord olen vlndl hij het moeilijk orn op onderen ïe
wochlên en doornooÍ ie luhleren. Fei lijkt vookosoÍ hij

ken ên wilen, olvorens weerverdeÍle kunnen werken,

ondei denkï en
píolend.
voordoÍ hijioï
voak,
even
o
daarom duuÍl lret

o ês cloor ekocrr kon z'n mond nlei houden, supeÍbewêeg Ík ên sne oÍgeleicl.
op woï oudeÍe eeïlijd kornï bijdeze kinderen soms ook
de vÍoog noor iniel ig enlie. vanwege heï denkproces
cloi von de hok op de ïok beweegi en dol ook nog
eens bilvoorkeur hordop gooi. Woormee hei íkT ohoÍ
het ole konlen op gooi, teíwij zljdeze monier von den
ken iuisï nodig hebben voordoï ze in slooi zijn om de
essentie ie pokken of toï een conc usie le komen.

in communicaiie (mel zichzelf of de

k kon goed oon hemTlen of hijleh leukvindl of niei. Ook
zie ik hoe hijzlch voe i, vook opgeweki en vrolik. soms ook

erg slll. Meeíolzll hem clon ieis dwoís.lk kon hem don
helpen dooí naar ztn gevoel ie vÍogen. zoo s volgens nrii

ben ie ersens boos over. wol is ergebeLríd? voqkkomihÍ
don wellos en is eílnderdood op heï schoolplein ieis ge'
beLrrd doi hem boos heeft gernooki. wanneerdli eruiiis
kan hil vook weer vrolÍk zijn en meedoen.
Wonneer hijeen look kÍÍgi. maaki hiivook eelsl een
proolje metdegene{n) clie bÍ hem in de buurl zit(ien),
heivo i mljop dai hljd Í ook vook doeT wonneer lk uilleg
geef. Even smoezen lijkt doi DooÍno goot hÍ oon hei
werk en moei ik hem een beetie in de goien houden,

omdoi lrí doordezê sne heid íorclig kon weÍken oftouten
gooi moken. Soms beginl hí o oon de opdÍochi ierwij hÍ
nog moaíde helfÍvon de uiïleg gehoord heefi.'
een kind zín mei een êmolionele cenhering. hii
neernï informaïie op en veÍwerki diï vonuii een inierac'
tieÍ en assoclolief proces. Hlj heefl conlocl Írei dê men_
Bos kon

groog doi de goede sÍee.ierugkomi. Daizelfde gedi
voorde reolles lussen de kinderen ondering. ook door
ls. nel ols mei de eeíkrochi, emolionee veiigheid een

Niei goed beirepen?
Kinderen os Bos roepen hei beelcl op von oondachivÍo
gencl. van de hok op de iok. goat ole konien op. von

Een volwossene

vetzuchtle ooiitljdêns eer lrolnlng:hod lk

dll moor eeícler gewelenl lk heb olïÍd hei gevoe gehad
niel'ofÍiciee ïe kunnen denken . En doorrnee bedoede
2e:von a naar b nooÍc. Hêl ossocialieve denkproces verloopi von o naoÍd noorb, noor g en weeÍterug nooío
bijvoorbeeld. Zrjdachi, nel ols hooroudeÍs en veelleer

. ocl e_.oo

,edoo'ol le'roi'elgen ,o

..

vook vinden we het 'goêcl wonneer kinderen loi ongeveer hun ochïste jooÍ een derge ijk proces cloo.open.
we vlnden dai zelfswe leuk. Doorno moet heï eigenlljk

we overzijn en moet er'serleus woíden geweíkl'en
kunnen deze knderen goan'opvo en vonwege hei
bovengenoernde gedrog woor een specifeke oncleÊ
wljsbehoefte onder ligï ...

toi eren te komen. Horclop
mogen denken en door 'von o es en nog woi bli mó
gen hqlen. Torgi ervoordoï hÍ lot nzichi en eren kornl.
sen om ziclr heen nodlg om

Nlei mogen proien kon dus osïlg zijn.
Ook zie je oon deze kincleren nreieen oÍ ze leis welof
nieï begíijpen, ieïsweloí niel euk vinden, woni hun pro_

oon oe D- renkonr Tera_e'r\êe e.o'e..e iê1êhoren. Hln siem kenl vee inïonoiie. veelmeodie.
wonneerje kindêren mei deze cenlíe.ing onvodoende
peÍsoon ijke oondocht geefï, zulen ziioÍ hleÍnoor blijven

ce-r'

víogen. bíno uiïdogend ofze va en leÍlerliik sillen z'r en
clon weinig von

je eren.

Deze kindeíen vinden heï heeÍljk om meerdere clingen

legelljkerlijd ïe doen. afwisselng is een onderwÍsbehoef
Íe. ook is sornendoen op z'n ïÍd nodig, wonl in commu

nicoliê zll een essenÍiee stukvon hei eeroroces.
S
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Emotioneel secentrerdê kinderen verwerken

infornatie Enuit een intemdief en asociatief
vel €$ressie zien en horen

proces: ze laten

Juf Sdndío ovêÍ Moík
'Toen Moí( nog moordÍie moanden op schoo wos (vieÍ
jooren diê moondên) mookle ik me gÍole zoígen oveÍ
zÍn gedÍog. Hijdeed zoveelnlet kleuÍeÍochÍige dingenl
HÍ was erg bedochlzoom en os hijieis deed. hod het

zÍn vole oondocht. Hijwos eÍg geconcenlreêrd bezig.

Hijwos gefoscineerd door cijfêÍs en lekênde deze ook
stêeds, De interociie meizijn medeleerlingen ve lep niei
echl goed. Hijleek heenoo geen conloct le moken,

woorom goon we dol doen en hoe ziel hei êruil aon hei
eind? No onoop sieilen zijzich ok vonze f dê vroog oi het
ookgeluklis. Hetdoêivonwotze moeten doen op
school, dotdoetedoe. Ze hebben vookvooÍkeuÍom opdÍochien en oclÍvileiien slleen ie doen, doorno willen ze

erwe oveí proten meï de leerkochtoïeen onderknd.
Ze vrogen von hun êeÍkocht enige precisie in ïoogebrlik, zo gof Sondro nog hetvolgende voorbeeld. No
onoop von de dog vroogï zê oon de kinderen om hun

hijspeelde niel metze en bleef moorwoi oon de kant

ios'e holen. Mo.k bli" /llen Êeeft h,jr-ooí niet 9ehoord? Don komtze eÍochteÍdot hÍ vondoog een bo,
dywarmerdroogt. Jo.-. dai is geenjos.

oahi oan hem dê opdÍocht goiom een huis ie
tekenen zeihij: "dot kon ik niet", lk vroeg hem toen of hii
een vierkonï kon ïekenen, dot wos noluuÍlijk geen pro-

'Mis' begÍijpen?

Toên ik

beem. Doorno een dÍiehoek. doi wos ook mokkelÍk
vooÍ hem.

vêrlelde hêm doï o s we de driehoek op
p
hêi vierkonï oohen we doteen huis noemen, Sinds
dien durfl hi sieeds meerte tekenen en víoogt hiimij
hoe iels'lechnhch coÍecl moêl vooÍdot hijheizelÍ
k

ïoen ben ik eens goon proberen ot hi bljhelsomenspe
en geholpen kon worden op eenzelÍde monier Door
heín ïe velÍelenwot hiiwoorkon doen op hei spee-

pein, mooÍ ookwoi hijkan zeggen wonneer hÍ wilmeespêen ofeen keeÍop de schommelwil. En dol hiepl
Netols toortjes bokken in de zondbok:hí kon me aonkij'
ken meï een blikvon... hoe kon dot nou? Woor is de
oven, hel mee en de eieren? Oké, dot kon bilkboor

doorzond in een voÍmpje te doen en dot om te kêrên
...ls dotwotjt bedoell mel laodjes bokken?
lk ben vonoï die tijd Íeeds duideliiker geworden in wot
ikvon hem ve^rocht en hel saoi sleeds beleÍ mei
Mo.k. Somenspelen doei hí het liêïst mei één of tvvee
kindêíên noóii mêt "tê" vêêl
Mo.t 70- eê- nêntool9êcenlÍeerd l nd ku^nen /in eneeml dewered vonuileen soorÍ notuuÍlike oÍsiond
woor. DooÍdoi hÍzo ois heiwore'von bovenof'noorde
weÍeld k,jl- .rook- h j vil rrokke Ík ove?ichl. De wjTe voiníoÍmoiieverwe&ing k êen lineoil logísch ensequenïieel
(volgoídelíkl proces. Dotwilzeggen: Mork denklvon o

Omdot kinderen met deze cenlreÍing quo percenloge
minder voorkomen worden ze doordooÍvook hel minsi
begrepenin'wiezijzijn'.lnmenigeklaszitersoms geen,
of hoosuitéén. Acht p.ocenïvon de mênsheid lijkt rnen

Íoolgecenlreerd ie

zijn volgens

HoÍne (200ó). ZoolsSondro

ondetaoek von Seogolen

oloongofkunnen

ze don on,

begrip vercozoken doordoï ze geen echï kindgedrag'
verlonen, conlocloÍm lijken, sociaal-emoiioneel geblok
<ee.o e'g dij! vooí de êêítÍdennre'lepeie^4n...

Mentool gecenÍeerde kinderen zijn reoÍief moeilíkie
begrijpen voor veel leerkrochlen omdol ziieÍg veê von
binnen doen. Je kunÍ niel'lêzen'wot eÍin zo'n kind om
gooï. En omdoize von noture zo op ofstond zin en vook
olêen willen wêrkên ofspêlen, go je je vook o snelzoígen moken. Vee scholen wooíwe werken rnei het ge-

dochïegoed von

HD onidekken

lol hun schrikdotzÍ

mis-

schien hetgedrog von deze kinderen ols outhtiiorm
besÍernpelen. Doorom

is

het zo beongrijk om eeÍsl nog

eêns goed tê kíjken noor hei kind en eens 1e vrogen

noorwol er ollemoo 'ln dol koppie'gebeuÍ. Dot kon
iot grole veírossingen leiden.

Wi je no het lezen von dit odike ook op een ondeÍe manieí noorkinderen kijken? MeeÍ overdiï ondêrwerp h te

vinden in de ondersïoonde liÍeÍoiuur en op www.hjkonline.nl lDownloods). O

noor b noor c in een Iogische lÍn, één vooréén.
Je ziel kindeÍ-^n meÍ deze

cenïÍeíng ook letleÍÍk olles

één voor één doen,loi en mêi hêl eien... hopje vooÍ
hopje. Eerst iets ofmoken, don pos hêi volgende.
Dot kÍken von Mork op hei speelp ein is íeïs woorie deze
kinderen ook oon kuni herkennen, zijspelen ols helwoÍe
mee in hun hooÍd meï de ondeÍe kinderen,
Het zijn kinderen die erg gebooÍ zijn bij duidê ijkheid,

benjê von plon vandoog hem oi hoor

1e

woi

goon leren,
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