
 

  



 
  



 

‘Springen’ 
Spring met twee benen tegelijk van 
de vloer. Herhaal dit tot het 
volgende commando gegeven 
wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
‘Springen’ 
Spring met twee benen tegelijk van 
de vloer. Herhaal dit tot het 
volgende commando gegeven 
wordt. 
  



 
 Geeft veel proprioceptieve informatie 

o Reguleert daardoor sterk de alertheid 

 Geeft vestibulaire informatie 
o Stimuleert daardoor iemands balans 
o En reguleert de alertheid. Met name bij kinderen die vestibulair ondergevoelig zijn. 

 Stimuleert de samenwerking tussen het visuele en vestibulaire systeem (zien & evenwicht hangen nauw 
samen!) 

 Bevordert tweezijdige coördinatie 
 

 
 Komen beide voeten tegelijkertijd van de grond? 

 In hoeverre beweegt iemand de armen mee? 

 Hoe landt iemand? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Geeft veel proprioceptieve informatie 

o Reguleert daardoor sterk de alertheid 

 Geeft vestibulaire informatie 
o Stimuleert daardoor iemands balans 
o En reguleert de alertheid. Met name bij kinderen die vestibulair ondergevoelig zijn. 

 Stimuleert de samenwerking tussen het visuele en vestibulaire systeem (zien & evenwicht hangen nauw 
samen!) 

 Bevordert tweezijdige coördinatie 
 

 
 Komen beide voeten tegelijkertijd van de grond? 

 In hoeverre beweegt iemand de armen mee? 

 Hoe landt iemand? 
  



 

‘Draaien’ 
Terwijl je rechtop staat, draai je om je 
lengteas: 3 rondjes naar links en 3 
rondjes naar rechts.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
‘Draaien’ 
Terwijl je rechtop staat, draai je om je 
lengteas: 3 rondjes naar links en 3 
rondjes naar rechts.  
 

  



 

 
 Geeft veel vestibulaire informatie 

o Reguleert daardoor sterk de alertheid. Met name bij beweeglijke kinderen 
o Stimuleert de balans 

 Stimuleert de samenwerking tussen het visuele en vestibulaire systeem (zien & evenwicht hangen nauw 
samen!) 

 
 

 

 
 Wat is het verschil in de in de mate waarin iemand voor en na het draaien 

* beweegt  stil zit?  

 Wat voor verschil zie je voor en na het draaien in de mate waarin iemand zich op zijn taak concentreert? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Geeft veel vestibulaire informatie 

o Reguleert daardoor sterk de alertheid. Met name bij beweeglijke kinderen 
o Stimuleert de balans 

 Stimuleert de samenwerking tussen het visuele en vestibulaire systeem (zien & evenwicht hangen nauw 
samen!) 

 
 

 

 
 Wat is het verschil in de in de mate waarin iemand voor en na het draaien 

* beweegt  stil zit?  

  Wat voor verschil zie je voor en na het draaien in de mate waarin iemand zich op zijn taak concentreert? 
 



‘Armcirkels  voor’ 

‘Armcirkels voor’ 

Strek je armen naar voren. Houd ze op 

schouderhoogte. Draai 10 kleine 

rondjes met beide armen tegelijkertijd. 

Variant: ‘Schoudercirkels voor/achter’  

  
 
 
‘Armcirkels opzij’ 
Spreid je armen naar opzij. Houd ze op 
schouderhoogte. Draai 10 kleine 
rondjes met beide armen tegelijkertijd. 
 

 

 
 
‘Armcirkels omhoog’ 
Strek je armen omhoog.  Draai 10 
kleine rondjes met beide armen 
tegelijkertijd. 
 
 
 
‘Wissel’: 10 rondjes de andere kant op.                                                                                                                                 

                                                                                                                                                            
 
 
 
 

 
 
‘Armcirkels  voor’ 

‘Armcirkels voor’ 

Strek je armen naar voren. Houd ze op 
schouderhoogte. Draai 10 kleine 
rondjes met beide armen tegelijkertijd.  
 Variant: ‘Schoudercirkels voor/achter’  

 
 
 
‘Armcirkels opzij’ 
Spreid je armen naar opzij. Houd ze op 
schouderhoogte. Draai 10 kleine 
rondjes met beide armen tegelijkertijd. 
 
 

 
 
‘Armcirkels omhoog’ 
Strek je armen omhoog.  Draai 10 
kleine rondjes met beide armen 
tegelijkertijd. 
 
 
 
‘Wissel’: 10 rondjes de andere kant op.  



  

 Nodigt uit steun te nemen; bevordert de rompbalans 

 Bevordert tweezijdige coördinatie 

 Bevordert motorplanning (het vermogen om een idee/taak te bedenken, te plannen, te 
organiseren en uit te voeren) 

 Geeft veel proprioceptieve informatie 
o Reguleert daardoor de alertheid behoorlijk 

 

 
 Blijven de armen gespreid of gestrekt? 

 Blijven de armen op schouderhoogte? (Een kind moet genoeg steun op kunnen bouwen om dit vol 
te houden) 

 Bewegen de armen synchroon? 

 Blijft de grootte van de armcirkels hetzelfde? 

 Blijft de richting van de armcirkels 10x hetzelfde? 

 Hoe accuraat verloopt het wisselen van richting? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Nodigt uit steun te nemen; bevordert de rompbalans 

 Bevordert tweezijdige coördinatie 

 Bevordert motorplanning (het vermogen om een idee/taak te bedenken, te plannen, te 
organiseren en uit te voeren) 

 Geeft veel proprioceptieve informatie 
o Reguleert daardoor de alertheid behoorlijk 

 

 
 Blijven de armen gespreid of gestrekt? 

 Blijven de armen op schouderhoogte? (Een kind moet genoeg steun op kunnen bouwen om dit vol 
te houden) 

 Bewegen de armen synchroon? 

 Blijft de grootte van de armcirkels hetzelfde? 

 Blijft de richting van de armcirkels 10x hetzelfde? 

 Hoe accuraat verloopt het wisselen van richting? 
 



‘Bungelen’ 

Buig naar voren. Breng je 
handen naar je voeten. 
Bungel een beetje heen en 
weer.  

‘Zweefmolen’  
Buig naar voren en zwier 
heen en weer. 

 

 

 

  

 

 
‘Bungelen’ 
Buig naar voren. Breng je 
handen naar je voeten. Bungel 
een beetje heen en weer.  

‘Zweefmolen’ 
Buig naar voren en zwier heen 
en weer. 

  

Je adem is je grens 

Je haalt automatisch adem. Kijk of je 

nog adem kunt halen als je voorover 

hangt. Stopt je ademhaling, dan ben je 

te ver gegaan. 

Je adem is je grens 

Je haalt automatisch adem. Kijk of je 

nog adem kunt halen als je voorover 

hangt. Stopt je ademhaling, dan ben je 

te ver gegaan. 



 
 Stimuleert het kruisen van de horizontale middellijn 

 Vergroot het lichaamsbesef 

 Bevordert de lichaamscoördinatie 

 Bevordert het integreren van de TLR 

 Geeft veel vestibulaire informatie 
o Reguleert daardoor de alertheid 
o Stimuleert daardoor je balans 

 Geeft veel proprioceptieve informatie 
o Reguleert daardoor de alertheid 

 Helpt spierspanning reguleren 
 

 
Let erop dat iemand doorademt tijdens deze oefening. Wanneer de ademhaling stokt is dat een teken 
dat iemand een grens bereikt; het kost teveel inspanning. Help iemand dan dit rustig op te bouwen. 
Benadruk: “Doe het op jouw manier.” “Doe het zó dat het voor jou goed voelt.” BreinBouwers zijn nooit 

een wedstrijd.  

 

 

 

 

 

 
 Stimuleert het kruisen van de horizontale middellijn 

 Vergroot het lichaamsbesef 

 Bevordert de lichaamscoördinatie 

 Bevordert het integreren van de TLR 

 Geeft veel vestibulaire informatie 
o Reguleert daardoor de alertheid 
o Stimuleert daardoor je balans 

 Geeft veel proprioceptieve informatie 
o Reguleert daardoor de alertheid 

 Helpt spierspanning reguleren 
 

 
Let erop dat iemand doorademt tijdens deze oefening. Wanneer de ademhaling stokt is dat een teken 
dat iemand een grens bereikt; het kost teveel inspanning. Help iemand dan dit rustig op te bouwen.  
Benadruk: “Doe het op jouw manier.” “Doe het zó dat het voor jou goed voelt.”  
BreinBouwers zijn nooit een wedstrijd.  



 
‘Elastiek’ 
Strek je langzaam helemaal uit. Ga op je 
tenen staan en probeer rustig hoe ver je 
omhoog kunt, terwijl je door blijft 
ademen.  
Span je elastiek voor jou goed op! Het gaat 
om ieders optimale elastiek, niet om de 
hoogste. 
Houd vast tot dat je “commando pang” 
hoort. Laat eerder los wanneer dat voor jou 
beter voelt. 
‘Pang’  
Laat los, net zo als een elastiekje dat je 
wegschiet. En ontspan je spieren. 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
‘Elastiek’ 
Strek je langzaam helemaal uit. Ga op je 
tenen staan en probeer rustig hoe ver je 
omhoog kunt, terwijl je door blijft 
ademen.  
Span je elastiek voor jou goed op! Het gaat 
om ieders optimale elastiek, niet om de 
hoogste. 
Houd vast tot dat je “commando pang” 
hoort. Laat eerder los wanneer dat voor jou 
beter voelt. 
‘Pang’  
Laat los, net zo als een elastiekje dat je 
wegschiet. En ontspan je spieren.  

Je adem is je grens 

Je haalt automatisch adem. Blijf 

ademhalen terwijl je je elastiek opspant. 

Stopt je ademhaling, veer dan een 

beetje terug. 

Je adem is je grens 

Je haalt automatisch adem. Blijf 

ademhalen terwijl je je elastiek 

opspant. Stopt je ademhaling, veer dan 

een beetje terug. 



 
 Vergroot het lichaamsbesef 

 Vraagt om spierspanning te reguleren 

 Bevordert de coördinatie van lichaamshelften: onder – boven. 

 Geeft veel proprioceptieve informatie 
o Reguleert daardoor de alertheid 

 

 
Let erop dat iemand doorademt tijdens deze oefening. Wanneer de ademhaling stokt is dat een teken 
dat iemand een grens bereikt; het kost teveel inspanning. Help iemand dan dit rustig op te bouwen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Vergroot het lichaamsbesef 

 Vraagt om spierspanning te reguleren 

 Bevordert de coördinatie van lichaamshelften: onder – boven. 

 Geeft veel proprioceptieve informatie 
o Reguleert daardoor de alertheid 

 

 
Let erop dat iemand doorademt tijdens deze oefening. Wanneer de ademhaling stokt is dat een teken 
dat iemand een grens bereikt; het kost teveel inspanning. Help iemand dan dit rustig op te bouwen. 
  



 
 
 
‘Kruisloop’  
Til je knie op en tik met je 
tegenovergestelde hand die knie aan. 
Beweeg je arm als in een mooie boog, als 
een ruitenwisser voor je ogen langs.  
Tik om en om met je linkerhand je 
rechterknie aan en met je rechterhand je 
linkerknie. 
“Loop” zo op je plaats. Blijf daarbij voor je 
uit kijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
‘Kruisloop’  
Til je knie op en tik met je 
tegenovergestelde hand die knie aan. 
Beweeg je arm als in een mooie boog, als 
een ruitenwisser voor je ogen langs.  
Tik om en om met je linkerhand je 
rechterknie aan en met je rechterhand je 
linkerknie. 
“Loop” zo op je plaats. Blijf daarbij voor je 
uit kijken. 
  



 

 Stimuleert de samenwerking van de hersenhelften 

 Stimuleert de samenwerking van de ogen, de oren, de handen 
en de voeten, in coördinatie met de linker-  en 
rechterhersenhelft 

 Bevordert de balans 

 Geeft veel proprioceptieve informatie 
o Reguleert daardoor de alertheid 

 Bevordert het lichaamsbesef 

 Stimuleert de lateralisatie 

 Vergroot het ruimtebesef 

 Stimuleert de motorplanning (het vermogen om een idee/ 

 taak te bedenken, te organiseren en uit te voeren) 
 
 

 
 Zwaai je vrije arm flink naar achteren. 

 Wissel deze oefeningen af met het commando: ‘Marionet’. 

 Maak deze oefeningen moeilijker door ook  
de “kruis-tik commando’s” aan te leren. 
 

 

 

 

 

 

 Stimuleert de samenwerking van de hersenhelften 

 Stimuleert de samenwerking van de ogen, de oren, de handen 
en de voeten, in coördinatie met de linker-  en 
rechterhersenhelft 

 Bevordert de balans 

 Geeft veel proprioceptieve informatie 
o Reguleert daardoor de alertheid 

 Bevordert het lichaamsbesef 

 Stimuleert de lateralisatie 

 Vergroot het ruimtebesef 

 Stimuleert de motorplanning (het vermogen om een idee/ 

 taak te bedenken, te organiseren en uit te voeren) 
 

 
 Zwaai je vrije arm flink naar achteren. 

 Wissel deze oefeningen af met het commando: ‘Marionet’. 

 Maak deze oefeningen moeilijker door ook  
de “kruis-tik commando’s” aan te leren. 
  

 
 Hoe gecoördineerd beweegt iemand? 

 Hoe vloeiend verlopen de bewegingen? 

 Is er verschil tussen links en rechts? 

 Hoe goed blijft iemand in evenwicht? 

 Hoe groot is de armbeweging? 

 Maakt iemand mooie ruitenwissers? En 
blijft ‘ie met de handen voor de ogen 
langs bewegen? 

 Hoe rustig tikt iemand de knie aan? 
Wanneer iemand hard slaat, is dat een 
aanwijzing voor tactiele 
ondergevoeligheid. 

 Zet iemand zijn voeten rustig terug op de 
grond, of lijkt het meer op stampen?  

 Kan iemand bij commando ‘Marionet’ de 
wissel vloeiend maken? 

N.B. wanneer je wisselt met de ‘Marionet’, 
wissel dan ook altijd terug naar de 
‘Kruisloop’! (Dan eindig je met het 
samenwerken van de hersen- en 
lichaamshelften.) 

 

 
 Hoe gecoördineerd beweegt iemand? 

 Hoe vloeiend verlopen de 
bewegingen? 

 Is er verschil tussen links en rechts? 

 Hoe goed blijft iemand in evenwicht? 

 Hoe groot is de armbeweging? 

 Maakt iemand mooie ruitenwissers? En 
blijft ‘ie met de handen voor de ogen 
langs bewegen? 

 Hoe rustig tikt iemand de knie aan? 
Wanneer iemand hard slaat, is dat een 
aanwijzing voor tactiele 
ondergevoeligheid. 

 Zet iemand zijn voeten rustig terug op 
de grond, of lijkt het meer op 
stampen?  

 Kan iemand bij commando ‘Marionet’ 
de wissel vloeiend maken? 

N.B. wanneer je wisselt met de ‘Marionet’, 
wissel dan ook altijd terug naar de 
‘Kruisloop’! (Dan eindig je met het 
samenwerken van de hersen- en 
lichaamshelften.)  



 

Marionet’  

‘Marionet’ 
Til beurtelings je linker- en rechterknie 
op en begeleid die beweging met je hand 
en arm aan dezelfde lichaamszijde. Alsof 
je been aan een touwtje zit, zoals bij een 
marionet.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marionet’  

‘Marionet’ 
Til beurtelings je linker- en rechterknie 
op en begeleid die beweging met je hand 
en arm aan dezelfde lichaamszijde. Alsof 
je been aan een touwtje zit, zoals bij een 
marionet.  
 
  



 
 Vergroot het lichaamsbesef 

 Stimuleert de lateralisatie 

 Bevordert de balans 

 Bevordert motorplanning (het vermogen om een idee/taak te bedenken, te organiseren en uit te 
voeren) 

 Geeft proprioceptieve informatie 
o Reguleert daardoor de alertheid 

 

 
 Verlopen de bewegingen vloeiend? 

 Kan iemand de wissel naar het commando ‘Kruisloop’  vloeiend maken? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Vergroot het lichaamsbesef 

 Stimuleert de lateralisatie 

 Bevordert de balans 

 Bevordert motorplanning (het vermogen om een idee/taak te bedenken, te organiseren en uit te 
voeren) 

 Geeft proprioceptieve informatie 
o Reguleert daardoor de alertheid 

 

 
 Verlopen de bewegingen vloeiend? 

 Kan iemand de wissel naar het commando ‘Kruisloop’  vloeiend maken?  



 

 

‘Olifant’ 

Zet je benen op schouderbreedte.  

Leg een oor op je schouder.  

Maak met uitgestrekte arm liggende 

achten in de lucht. Ga vanuit het midden 

naar links- of rechtsboven.  

Volg met je ogen je hand/vingers. 

10 x links + 10 x rechts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Olifant’ 

Zet je benen op schouderbreedte. 

 Leg een oor op je schouder.  

Maak met uitgestrekte arm liggende 

achten in de lucht. Ga vanuit het midden 

naar links- of rechtsboven.  

Volg met je ogen je hand/vingers. 

10 x links + 10 x rechts. 

  



 
 Visueel en auditief kruisen van de verticale middellijn. 

 Activeert het binnenoor. Daardoor verbetert het evenwichtsgevoel plus het luistervermogen. 

 Ontspant de nekspieren. Daardoor wordt concentreren gemakkelijker. 

 Bevordert de samenwerking van de ogen.  

 Stimuleert diepte zien. 

 Stimuleert de integratie van de zintuigen & het brein & de motoriek. 
 
 

 
 Slurf recht naar voren , slurf in het midden , slurf links van de middellijn en  slurf rechts van de 

middellijn. 

 Slurf op schouderhoogte, slurf schuin naar boven en slurf schuin naar beneden. 

 Slurf opzij naar beneden. 

 Zittend. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 Visueel en auditief kruisen van de verticale middellijn. 

 Activeert het binnenoor. Daardoor verbetert het evenwichtsgevoel plus het luistervermogen. 

 Ontspant de nekspieren. Daardoor wordt concentreren gemakkelijker. 

 Bevordert de samenwerking van de ogen.  

 Stimuleert diepte zien. 

 Stimuleert de integratie van de zintuigen & het brein & de motoriek. 
 
 

 
 Slurf recht naar voren , slurf in het midden , slurf links van de middellijn en  slurf rechts van de 

middellijn. 

 Slurf op schouderhoogte, slurf schuin naar boven en slurf schuin naar beneden. 

 Slurf opzij naar beneden. 

 Zittend. 
  



‘Voetje voor voetje’ 
Loop nauwkeurig voetje voor voetje 
over een (denkbeeldige) lijn. 
 
 
 
‘Voetje voor voetje achteruit’ 
Loop nauwkeurig voetje voor voetje 
achteruit over een (denkbeeldige) lijn. 
 
 
 
‘Voet opzij-sluit ’  
Maak zij-sluit-pasjes. Zet een stap 
opzij, sluit je andere voet aan, en loop 
zo zijwaarts.  
> In de klas kiest ieder kind de richting 
waar ruimte is. In de gym/speel-zaal kun 
je ook links/rechts commando’s geven. 
‘Wissel’ 

 

 

 

 

 

 

 

‘Voetje voor voetje’ 
Loop nauwkeurig voetje voor voetje 
over een (denkbeeldige) lijn. 
 
 
 
‘Voetje voor voetje achteruit’ 
Loop nauwkeurig voetje voor voetje 
achteruit over een (denkbeeldige) lijn. 
 
 
 
‘Voet opzij-sluit ’  
Maak zij-sluit-pasjes. Zet een stap 
opzij, sluit je andere voet aan, en loop 
zo zijwaarts. 
> In de klas laat je lopen in de richting 
waar ruimte is. In de gym/speel-zaal kun 
je ook links/rechts commando’s geven. 
‘Wissel’ 

.  



 

 

 Geeft veel vestibulaire informatie 
o Stimuleert daardoor de balans 
o En reguleert daardoor ook de alertheid 

 Stimuleert de samenwerking van het visuele en 
vestibulaire systeem. Dit heb je nodig om je evenwicht te 
bewaren. Fysiek evenwicht bevordert emotioneel evenwicht. 

 Bevordert het gevoel van directionaliteit 

 Bevordert motorplanning (het vermogen om een idee/taak te 
bedenken, te plannen, te organiseren en uit te voeren) 

 Wanneer je deze commando’s afwisselt, stimuleer je  auditieve 
opmerkzaamheid 

 

 
 Leg kleine obstakels op de lijn (bijv. pittenzakken, blokken) om over heen te stappen. 

 Houd een ballon met je handen in de lucht terwijl je over de lijn loopt. 

 Stuiter met een bal: 1. Stuiter en vang met twee handen middenvoor.  

2. Stuiter en vang met één hand aan de linker- of rechterzijde  wissel van kant 
3. Stuiter met links, vang met rechts en andersom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Geeft veel vestibulaire informatie 
o Stimuleert daardoor de balans 
o En reguleert daardoor ook de alertheid 

 Stimuleert de samenwerking van het visuele en 
vestibulaire systeem. Dit heb je nodig om je evenwicht te 
bewaren. Fysiek evenwicht bevordert emotioneel evenwicht. 

 Bevordert het gevoel van directionaliteit 

 Bevordert motorplanning (het vermogen om een idee/taak te 
bedenken, te plannen, te organiseren en uit te voeren) 

 Wanneer je deze commando’s afwisselt, stimuleer je  auditieve 
opmerkzaamheid 

 

 
 Leg kleine obstakels op de lijn (bijv. pittenzakken, blokken) om over heen te stappen. 

 Houd een ballon met je handen in de lucht terwijl je over de lijn loopt. 

 Stuiter met een bal: 1. Stuiter en vang met twee handen middenvoor.  
2. Stuiter en vang met één hand aan de linker- of rechterzijde  wissel van kant 
3. Stuiter met links, vang met rechts en andersom.  

 
 Hoe organiseert iemand de 

alternerende beweging? 

 Hoe gemakkelijk/moeilijk bewaart 
iemand zijn evenwicht? 

 Kan iemand rustig over de lijn 
lopen? 

 Is de snelheid en het ritme 
gelijkmatig? 

 Sluiten de tenen en hakken goed 
aan? (binnen een afstand van 2,5 
cm is okay) 

 Blijft iemand op de lijn? 
 

 
 Hoe organiseert iemand de 

alternerende beweging? 

 Hoe gemakkelijk/moeilijk bewaart 
iemand zijn evenwicht? 

 Kan iemand rustig over de lijn 
lopen? 

 Is de snelheid en het ritme 
gelijkmatig? 

 Sluiten de tenen en hakken goed 
aan? (binnen een afstand van 2,5 
cm is okay) 

 Blijft iemand op de lijn? 

 



 

‘Klap  VOOR - ACHTER’ 
Klap beurtelings voor de buik en achter de 
rug. 
 

 

 
‘Klap  BOVEN - VOOR’ 
Klap  beurtelings boven je hoofd en voor 
je buik. 
 
 

 
‘Klap  BOVEN - ACHTER’ 
Klap  beurtelings boven je hoofd en achter 
je rug. 
 
 
 
‘Klap  BOVEN - ACHTER - VOOR’ 
Klap  beurtelings boven je hoofd, achter je 
rug en voor je buik. 
 
 
 

 
 
 
  

 

 
 
‘Klap  VOOR - ACHTER’ 
Klap beurtelings voor de buik en achter de 
rug. 
 

 

 
‘Klap  BOVEN - VOOR’ 
Klap  beurtelings boven je hoofd en voor 
je buik. 
 
 

 
‘Klap  BOVEN - ACHTER’ 
Klap  beurtelings boven je hoofd en 
achter je rug. 
 
 
 
‘Klap  BOVEN - ACHTER - VOOR’ 
Klap  beurtelings boven je hoofd, achter 
je rug en voor je buik.  
  



 

 Combineer commando 2 & 3 met hardop tellen tot 10: op iedere klap 1 tel.  
Bijvoorbeeld: “Commando klap – VOOR – ACHTER – Tel”  
Combineer commando 4 met hardop tellen tot 12: op iedere klap 1 tel.    

 Combineer commando 2 – 4 met springen: spring en tel op iedere klap. 

 Commando ‘Klap – boven – Onder:   
Klap beurtelings boven je hoofd en laag bij de grond. 

 
 Bevordert lichaamsbesef 

 Stimuleert de coördinatie van de lichaamshelften: 
voor- achter & boven- onder. 

 Stimuleert de samenwerking tussen brein & lichaam. 

 Vergroot het gevoel van richting (directionaliteit) 

 Vergroot iemands ritmegevoel 

 Bevordert de motorplanning (het vermogen om een 
idee/taak te bedenken, te organiseren en uit te voeren) 

 Geeft veel proprioceptieve informatie  
o Reguleert daardoor de alertheid 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Combineer commando 2 & 3 met hardop tellen tot 10: op iedere klap 1 tel.  
Bijvoorbeeld: “Commando klap – VOOR – ACHTER – Tel”  
Combineer commando 4 met hardop tellen tot 12: op iedere klap 1 tel.    

 Combineer commando 2 – 4 met springen: spring en tel op iedere klap. 

 Commando ‘Klap – boven – Onder:   
Klap beurtelings boven je hoofd en laag bij de grond. 

 
 Bevordert lichaamsbesef 

 Stimuleert de coördinatie van de lichaamshelften: 
voor- achter & boven- onder. 

 Stimuleert de samenwerking tussen brein & lichaam. 

 Vergroot het gevoel van richting (directionaliteit) 

 Vergroot iemands ritmegevoel 

 Bevordert de motorplanning (het vermogen om een 
idee/taak te bedenken, te organiseren en uit te voeren) 

 Geeft veel proprioceptieve informatie  
o Reguleert daardoor de alertheid 

  

 
 Kan iemand het geluid van de klap 

doseren. 

 Kan iemand direct ‘boven’ of ‘voor’ 
‘starten’ met klappen?  

 Hoe gemakkelijk/moeilijk bewaart 
iemand zijn evenwicht? 

 Is de snelheid en het ritme 
gelijkmatig? 

 Hoe gemakkelijk kan iemand 
klappen, springen en tellen 
coördineren?  
Bij iemand die dat moeilijk vindt, is 
de horizontale middellijn vaak nog 
als ‘onzichtbare barrière’ aanwezig.  

Bij de springvariant krijgt iemand nog meer 
proprioceptieve informatie, wat nog regulerender werkt. 
Hoe meer de propriocepsis wordt ingeschakeld, hoe 
langer het effect op de alertheid doorwerkt. 
 

 
 Kan iemand het geluid van de klap 

doseren. 

 Kan iemand direct ‘boven’ of ‘voor’ 
‘starten’ met klappen?  

 Hoe gemakkelijk/moeilijk bewaart 
iemand zijn evenwicht? 

 Is de snelheid en het ritme 
gelijkmatig? 

 Hoe gemakkelijk kan iemand 
klappen, springen en tellen 
coördineren?  
Bij iemand die dat moeilijk vindt, is 
de horizontale middellijn vaak nog 
als ‘onzichtbare barrière’ aanwezig.  

Bij de springvariant krijgt iemand nog meer 
proprioceptieve informatie, wat nog regulerender werkt. 
Hoe meer de propriocepsis wordt ingeschakeld, hoe 
langer het effect op de alertheid doorwerkt. 
 



 
‘Kruis - tik : ELLEBOOG –KNIE’ 
Til je rechterknie op en tik deze aan met je 
linkerelleboog. Zet je voet weer neer. Til nu 
je linkerknie op en tik deze aan met je 
rechter elleboog.  

 
 
 
‘Kruis - tik :  ENKELS ACHTER’ 
Til je rechter onderbeen op naar achteren 
en tik je enkel aan met je linker hand.  Zet 
je voet weer neer . Til  nu je linker 
onderbeen been op naar achteren en tik je 
enkel aan met je rechterhand.   
 
 
 
‘Kruis-tik: SCHOUDER’ 
Tik met je hand je schouder aan en zwaai 
met je andere arm naar achteren.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
‘Kruis - tik : ELLEBOOG –KNIE’ 
Til je rechterknie op en tik deze aan met je 
linkerelleboog. Zet je voet weer neer. Til nu 
je linkerknie op en tik deze aan met je 
rechter elleboog.  

 
 
 
‘Kruis - tik :  ENKELS ACHTER’ 
Til je rechter onderbeen op naar achteren 
en tik je enkel aan met je linker hand.  Zet je 
voet weer neer . Til  nu je linker onderbeen 
been op naar achteren en tik je enkel aan 
met je rechterhand.   
 
 
 
‘Kruis-tik: SCHOUDER’ 
Tik met je hand je schouder aan en zwaai 
met je andere arm naar achteren.  
 
 



 
 Stimuleert de samenwerking van de hersenhelften 

 Stimuleert de samenwerking van de ogen, de oren,  
de handen en de voeten, in coördinatie met de linker- 
en rechterhersenhelft 

 Bevordert de balans 

 Geeft veel proprioceptieve informatie 
o Reguleert daardoor de alertheid 

 Bevordert het lichaamsbesef 

 Stimuleert de lateralisatie 

 Vergroot het ruimtebesef 

 Stimuleert de motorplanning (het vermogen om een 
idee/taak te bedenken, te organiseren en uit te voeren) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Stimuleert de samenwerking van de hersenhelften 

 Stimuleert de samenwerking van de ogen, de oren,  
de handen en de voeten, in coördinatie met de linker- 
en rechterhersenhelft 

 Bevordert de balans 

 Geeft veel proprioceptieve informatie 
o Reguleert daardoor de alertheid 

 Bevordert het lichaamsbesef 

 Stimuleert de lateralisatie 

 Vergroot het ruimtebesef 

 Stimuleert de motorplanning (het vermogen om een 
idee/taak te bedenken, te organiseren en uit te voeren) 
  

 
 Hoe organiseert iemand de bewegingen? 

 Hoe gemakkelijk/moeilijk bewaart iemand zijn 
evenwicht? 

 Kan iemand de bewegingen rustig uitvoeren?  

 Verlopen de bewegingen vloeiend? 

 

 
 Hoe organiseert iemand de bewegingen? 

 Hoe gemakkelijk/moeilijk bewaart iemand zijn 
evenwicht? 

 Kan iemand de bewegingen rustig uitvoeren?  

 Verlopen de bewegingen vloeiend? 

 



 

 
‘Marcheren:  TELGANG’ 
Til je rechterarm en rechterknie 
tegelijkertijd op. Wacht even. Breng alles 
weer tegelijkertijd terug en sta even stil.  
Til nu  je linkerarm en linkerknie 
tegelijkertijd op. Breng alles weer 
tegelijkertijd terug en sta even stil. Blijf dit 
op je plaats herhalen. 
 
 
 

 
 
‘Marcheren:  KRUISGANG’ 
Til je linkerarm en rechterknie 
tegelijkertijd op. Wacht even. Breng alles 
weer tegelijkertijd terug en sta even stil.  
Wissel dat beurtelings met rechterarm en 
linkerknie. Blijf dit op je plaats herhalen. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
‘Marcheren:  TELGANG’ 
Til je rechterarm en rechterknie 
tegelijkertijd op. Wacht even. Breng alles 
weer tegelijkertijd terug en sta even stil.  
Til nu  je linkerarm en linkerknie 
tegelijkertijd op. Breng alles weer 
tegelijkertijd terug en sta even stil. Blijf 
dit op je plaats herhalen. 
 
 
 

 
 
‘Marcheren:  KRUISGANG’ 
Til je linkerarm en rechterknie 
tegelijkertijd op. Wacht even. Breng alles 
weer tegelijkertijd terug en sta even stil.  
Wissel dat beurtelings met rechterarm en 
linkerknie. Blijf dit op je plaats herhalen. 
  



  
Marcheren Telgang: 

 Vergroot het lichaamsbesef 

 Stimuleert de lateralisatie 

 Bevordert de balans 

 Bevordert motorplanning (het vermogen  
om een idee/taak te bedenken,  
te organiseren en uit te voeren) 

 Geeft proprioceptieve informatie 
o Reguleert daardoor de alertheid 

 

 
 Hoe organiseert iemand de bewegingen? 

 Hoe gemakkelijk/moeilijk bewaart iemand zijn evenwicht? 

 Kan iemand de bewegingen rustig uitvoeren?  

 Verlopen de bewegingen vloeiend? 

 Loopt iemand gemakkelijker in ‘telgang’ of in ‘kruisgang’? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Marcheren Telgang: 

 Vergroot het lichaamsbesef 

 Stimuleert de lateralisatie 

 Bevordert de balans 

 Bevordert motorplanning (het vermogen  
om een idee/taak te bedenken,  
te organiseren en uit te voeren) 

 Geeft proprioceptieve informatie 
o Reguleert daardoor de alertheid 

 

 
 Hoe organiseert iemand de bewegingen? 

 Hoe gemakkelijk/moeilijk bewaart iemand zijn evenwicht? 

 Kan iemand de bewegingen rustig uitvoeren?  

 Verlopen de bewegingen vloeiend? 
Loopt iemand gemakkelijker in ‘telgang’ of in ‘kruisgang’?  

 
Marcheren Kruisgang: 

 Stimuleert de samenwerking van de hersenhelften 

 Stimuleert de samenwerking van de ogen, de oren,  
de handen en de voeten, in coördinatie met de 
linker- en rechterhersenhelft 

 Bevordert de balans 

 Geeft veel proprioceptieve informatie 
o Reguleert daardoor sterk de alertheid 

 Bevordert het lichaamsbesef 

 Stimuleert de lateralisatie 

 Vergroot het ruimtebesef 

 Stimuleert de motorplanning (het vermogen om een 
idee/taak te bedenken, te organiseren en uit te 
voeren) 

 
Marcheren Kruisgang: 

 Stimuleert de samenwerking van de hersenhelften 

 Stimuleert de samenwerking van de ogen, de oren,  
de handen en de voeten, in coördinatie met de 
linker- en rechterhersenhelft 

 Bevordert de balans 

 Geeft veel proprioceptieve informatie 
o Reguleert daardoor sterk de alertheid 

 Bevordert het lichaamsbesef 

 Stimuleert de lateralisatie 

 Vergroot het ruimtebesef 

 Stimuleert de motorplanning (het vermogen om een 
idee/taak te bedenken, te organiseren en uit te 
voeren) 



‘De wisselsp rong’  is een  moeilijkere 
variatie op het ‘marcheren in kruisgang’ 
 
 
 
 
‘Wisselsprong’  
Ga staan met je rechterarm en je 
linkervoet  naar voren en je linkerarm en je 
rechtervoet naar achteren. Je gewicht is in 
het midden. Spring recht omhoog en wissel 
tijdens het springen de plaats van beide 
armen en van beide benen: voor wordt 
achter en achter wordt voor.  
Probeer het zonder er bij na te denken. 

‘De wisselsprong’  is een  moeilijkere 
variatie op het ‘marcheren in kruisgang’ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
De wisselsprong’  is een moeilijkere 
variant op het ‘marcheren in kruisgang’ 
 
 
 
 
 
‘Wisselsprong’  
Ga staan met je rechterarm en je 
linkervoet  naar voren en je linkerarm en je 
rechtervoet naar achteren. Je gewicht is in 
het midden. Spring recht omhoog en wissel 
tijdens het springen de plaats van beide 
armen en van beide benen: voor wordt 
achter en achter wordt voor.  
Probeer het zonder er bij na te denken. 
  



 
 Stimuleert de samenwerking van de hersenhelften 

 Stimuleert de samenwerking van de ogen, de oren,  
de handen en de voeten, in coördinatie met de linker- en rechterhersenhelft 

 Bevordert de balans 

 Geeft veel proprioceptieve informatie 
o Reguleert daardoor sterk de alertheid 

 Bevordert het lichaamsbesef 

 Stimuleert de lateralisatie 

 Vergroot het ruimtebesef 

 Stimuleert het ritmegevoel 

 Stimuleert de motorplanning (het vermogen om een idee/taak te bedenken, te organiseren en uit 
te voeren) 

 
 Hoe organiseert iemand de bewegingen? 

 Hoe gemakkelijk/moeilijk bewaart iemand zijn evenwicht? 

 Verlopen de bewegingen vloeiend? 

 Kan iemand in kruisgang blijven springen of verandert hij/zij naar ‘telgang’? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Stimuleert de samenwerking van de hersenhelften 

 Stimuleert de samenwerking van de ogen, de oren,  
de handen en de voeten, in coördinatie met de linker- en rechterhersenhelft 

 Bevordert de balans 

 Geeft veel proprioceptieve informatie 
o Reguleert daardoor sterk de alertheid 

 Bevordert het lichaamsbesef 

 Stimuleert de lateralisatie 

 Vergroot het ruimtebesef 

 Stimuleert het ritmegevoel 

 Stimuleert de motorplanning (het vermogen om een idee/taak te bedenken, te organiseren en uit 
te voeren) 

 
 Hoe organiseert iemand de bewegingen? 

 Hoe gemakkelijk/moeilijk bewaart iemand zijn evenwicht? 

 Verlopen de bewegingen vloeiend? 

 Kan iemand in kruisgang blijven springen of verandert hij/zij naar ‘telgang’?   



 
 
‘Ooievaar’  
Ga rustig op een been staan en probeer 
een aantal tellen je balans te houden. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
‘Ooievaar’  
Ga rustig op een been staan en probeer 
een aantal tellen je balans te houden. 

  

Hoe bewaart iemand zijn evenwicht? 

Laat iedereen deze BreinBouwer op 

zijn eigen manier uitvoeren en 

observeer hoe iemand zijn balans zoekt. 

Nodig eventueel kinderen open uit hun 

grenzen te verleggen. 

1.“Kijk eens of het lukt om je vleugels 

tegen je lijf te houden.” 

2.“Kun je ook op één poot staan met 

wat ruimte tussen je poten? 

Hoe bewaart iemand zijn evenwicht? 

Laat iedereen deze BreinBouwer op 

zijn eigen manier uitvoeren en 

observeer hoe iemand zijn balans 

zoekt. 

Nodig eventueel kinderen open uit hun 

grenzen te verleggen. 

1.“Kijk eens of het lukt om je vleugels 

tegen je lijf te houden.” 

2.“Kun je ook op één poot staan met 

wat ruimte tussen je poten? 



 
 Balans 

 Motorplanning  

 Geeft veel vestibulaire informatie 
o Stimuleert de balans. 
o Reguleert de alertheid. 

 Stimuleert de samenwerking tussen het visuele en vestibulaire systeem (zien & evenwicht hangen nauw 
samen!) 
  

 
 Hoe gemakkelijk/moeilijk bewaart iemand zijn evenwicht? 

 Hoe bewaart iemand zijn evenwicht?  
o Heeft ‘ie zijn armen daarvoor nodig?  
o Klemt ‘ie zijn benen tegen elkaar om steun te vinden? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Balans 

 Motorplanning  

 Geeft veel vestibulaire informatie 
o Stimuleert de balans. 
o Reguleert de alertheid. 

 Stimuleert de samenwerking tussen het visuele en vestibulaire systeem (zien & evenwicht hangen nauw 
samen!) 
  

 
 Hoe gemakkelijk/moeilijk bewaart iemand zijn evenwicht? Hoe bewaart iemand zijn evenwicht?  

o Heeft ‘ie zijn armen daarvoor nodig?  
o Klemt ‘ie zijn benen tegen elkaar om steun te vinden? 

 
  



  

 
‘Molenwiek’ 
Zwaai met je linkerhand richting je 
rechtervoet. Je rechter arm zwaait 
daarbij naar achteren.  
Zwaai daarna met je rechterhand 
richting je linkervoet. En laat je linkerarm 
daarbij naar achteren zwaaien. 
Doe dit ritmisch. 

‘Molenwiek-kijk-wiek’ 

Kijk naar de wiek die omhoog 

zwaait, terwijl je de molenwiek 

doet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
‘Molenwiek’ 
Zwaai met je linkerhand richting je 
rechtervoet. Je rechter arm zwaait 
daarbij naar achteren.  
Zwaai daarna met je rechterhand 
richting je linkervoet. En laat je linkerarm 
daarbij naar achteren zwaaien. 
Doe dit ritmisch. 

‘Molenwiek-kijk-wiek’ 

Kijk naar de wiek die omhoog 

zwaait, terwijl je de molenwiek 

doet. 

 

  



 
 Bevordert de lichaamscoördinatie: links-rechts,  voor –achter en boven –onder. 

o Bevordert daardoor de lateralisatie 
o Vergroot daardoor het lichaamsbesef 

 Stimuleert het kruisen van de horizontale middellijn 

 Stimuleert het kruisen van de verticale middellijn 
o Bevordert daardoor het integreren van de TLR 

 Bevordert de motorplanning (het vermogen om  
een taak te bedenken, te organiseren en uit te voeren) 

 Geeft veel vestibulaire informatie 
o Reguleert daardoor de alertheid 
o Stimuleert daardoor de balans 

 Geeft veel proprioceptieve informatie 
o Reguleert daardoor de alertheid 

 Stimuleert iemands ritmegevoel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Bevordert de lichaamscoördinatie: links-rechts,  voor –achter en boven –onder. 

o Bevordert daardoor de lateralisatie 
o Vergroot daardoor het lichaamsbesef 

 Stimuleert het kruisen van de horizontale middellijn 

 Stimuleert het kruisen van de verticale middellijn 
o Bevordert daardoor het integreren van de TLR 

 Bevordert de motorplanning (het vermogen om  
een taak te bedenken, te organiseren en uit te voeren) 

 Geeft veel vestibulaire informatie 
o Reguleert daardoor de alertheid 
o Stimuleert daardoor de balans 

 Geeft veel proprioceptieve informatie 
o Reguleert daardoor de alertheid 

 Stimuleert iemands ritmegevoel 
 

 
 Hoe organiseert iemand de bewegingen? 

 Hoe gemakkelijk/moeilijk bewaart iemand zijn 
evenwicht? 

 Kan iemand de bewegingen rustig uitvoeren?  

 Verlopen de bewegingen vloeiend? 
 

Let erop dat iemand door blijft ademen. 
Wanneer de ademhaling stokt is dat een teken 
dat het teveel inspanning kost. Help iemand 
dan het rustiger te doen, terwijl ‘ie doorademt. 

 

 

 
 Hoe organiseert iemand de bewegingen? 

 Hoe gemakkelijk/moeilijk bewaart iemand zijn 
evenwicht? 

 Kan iemand de bewegingen rustig uitvoeren?  

 Verlopen de bewegingen vloeiend? 
 

Let erop dat iemand door blijft ademen. 
Wanneer de ademhaling stokt is dat een teken 
dat het teveel inspanning kost. Help iemand 
dan het rustiger te doen, terwijl ‘ie doorademt. 

 

 


