
  

10 meest gemaakte 

fouten  

 

van creatieve vrouwelijke leerkrachten  

 

over hun TIJDGEBREK 

 

bij het inzetten van BEWEGEND LEREN 

 

PLUS zeven tips 
 

 

 

 

                           

                           Geschreven door Gabrielle Alberink 

                           ‘Bewegend Leren expert’ 

 



 

10 Meest gemaakte fouten van creatieve vrouwelijke leerkrachten over hun tijdgebrek bij het inzetten van Bewegend Leren plus 7 tips. 
 – Gabrielle Alberink -  

2 

Is Bewegend Leren iets nieuws? Nee 

 

Het was er, na mijn gevoel, altijd al! Ik herinner mij dat ik dit tijdens mijn eerst baan  in groep 

¾ het principe al toepaste. En dat is toch alweer heel wat jaartjes geleden. 

Ik werkte veel met circuits. Kinderen kregen op die manier meer beweging en met behulp 

van verschillende werkvormen werd de leerstof geoefend en eigen gemaakt.  

Toen merkte ik al dat de concentratie van de kinderen veel groter was. Ook werd er in een 

korte tijd meer gerekend of gelezen. Het was een afwisseling van activiteiten. Spel en 

beweging wisselden elkaar af, zodat er een balans was. 

 

Wat ik echter wel merkte is dat het mij toen al veel tijd kostte om alles te maken en te 

bedenken. Maar dat maakte mij niet uit, want ik was heel enthousiast. Tegenwoordig is het 

in het onderwijs nog drukker en dan heb je ook nog ‘Bewegend Leren’. 

 

Voor de één geen probleem, maar voor de ander geeft het wel problemen. Vooral wat 

betreft het item TIJD. 

 

In mijn E-book neem ik je graag mee langs 10 meest 

gemaakte fouten. 

1. Alles moet er perfect uitzien 

• Je wilt dat het materiaal helemaal aansluit bij het thema. Je zoekt 

de juiste plaatjes en let hierbij veel op de lay-out. Voordat je het 

merkt, vliegt de TIJD voorbij. En dan moet je het ook nog allemaal 

printen en verwerken. 

Het gevolg is dat je veel en veel te veel tijd hieraan besteed. Tuurlijk 

vinden jouw leerlingen het mooi, maar klopt de balans nog wel tussen 

de voorbereiding van Bewegend Leren en je andere activiteiten?  

Mag je ook van je zelf tevreden zijn wanneer de lay-out wat minder 

perfect zou zijn? 

 

2. Blijven zoeken naar het ideale 

• Je hebt wat in je gedachte voor de leerdoelen van deze week. Op 

internet ga je op zoek naar ideeën. Je kijkt op Facebook bij 

verschillende groepen, waar je lid van bent. Je ziet allerlei leuke 

ideeën en activiteiten die je alvast opslaat. Je weet maar nooit 
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wanneer je het kunt gebruiken. Echter waar je op zoek naar bent 

heb je niet gevonden en de TIJD heeft niet stilgestaan. 

Ja en dan?. Je hebt je werk niet klaar voor morgen. De tijd is voorbij. 

Zul je morgen een excuus gebruiken waardoor het niet door kan 

gaan? Je voelt je schuldig en je baalt van jezelf dat je niet gefocust 

genoeg was. 

 

3. Niet tevreden zijn 

• Je hebt een idee om bij je leerdoel toe te passen. Maar is het niet 

te eenvoudig? Zal de groep het wel leuk vinden? Allerlei gedachten 

spoken in je hoofd. Je gaat er door twijfelen. Door al die gedachten 

had je niet door dat het alweer veel later is. 

Je zou willen dat je wat minder twijfelde over je ideeën. Misschien 

moet je gewoon met het eerste idee direct aan de slag gaan.  

 

4. Zelf materialen maken 

• Je hebt een idee voor Bewegend Leren. Achter de computer ga je 

alles uitwerken. Je verzint de opdrachten. Je wordt het helemaal 

enthousiast. Na een bepaalde tijd is alles klaar, geprint, 

gelamineerd en geprint. Fantastisch, je bent helemaal blij. Je kijkt 

op de klok en schrikt. Je had helemaal niet door dat het al zo laat 

is. Je kijkt in de klas en op de tafels voor je ligt al het werk nog wat 

nagekeken moet worden en het is allang tijd om naar huis te gaan. 

Je vind het heel fijn dat je zelf de touwtjes in handen houdt. Op die 

manier gebeurt het precies zoals jij he tin je gedachten had. Het kost 

echter zoveel tijd. 

Tijd die je had kunnen besteden aan andere activiteiten die op school 

moeten gebeuren. 

Het gevolg is nu dat je weer werk mee neemt naar huis en dat je 

vanavond nog aan de slag moet om alles na te kijken en voor te 

bereiden. 
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5. Hap snap te werk gaan 

• Tijdens het surfen over het internet komt je allerlei ideeën tegen 

die je , wie weet, wel eens kunt gebruikten. Leuke ideeën, maar 

passen ze ook bij je leerdoelen of moet je het dan weer 

aanpassen? Wat ga je nu doen? 

Het gevolg van hap snap te werk gaan is dat je je verliest in de 

hoeveelheid leuke activiteiten die je allemaal tegenkomt. Je ziet door 

het bos de bomen niet meer. Het is zoveel! 

 

6. Op korte termijn werken 

• Oh ja morgen is het weer Bewegend Leren op je school. Elke week 

heb je een vast moment. Deze week was het echter heel erg druk. 

Gesprekken, rapporten en/of vergaderingen. Voordat je het door 

had is het nu alweer zo ver. Je moet alles nog bedenken en in 

elkaar zetten. Eigenlijk heb je hier helemaal geen TIJD voor. 

Soms heb je het gevoel dat je niet verder dan een dag vooruit kunt 

kijken, zo druk is het en zoveel moet er nog gedaan worden. Hierdoor 

schuiven de activiteiten die meer tijd vergen naar achteren. 

Ook jij voelt dat dit niet goed is, want wanneer je het moet doen kost 

het je zoveel tijd, die je eigenlijk niet hebt. Je voelt je onzeker over 

Bewegend Leren en je merkt dat je steeds minder zin hebt in 

Bewegend Leren. Terwijl het juist zo goed is en daardoor voel je je ook 

wel weer schuldig. 

 

7. Alles alleen willen doen 

• Je bent het aanspreekpunt voor Bewegend Leren binnen de 

school. Je bent hier blij mee, want het is echt je passie. Nu komen 

je collega’s echter vaak bij jou voor ideeën en advies. Natuurlijk 

help je hen. Ze gaan altijd weer blij weg, omdat ze nu ideeën 

hebben voor verschillende activiteiten. Maar je vergeet steeds dat 

heirdoor jouw werk blijft liggen en dat moet ook nog af. Je komt 

TIJD te kort! 

Het is een goed gevoel wanneer collega’s bij jou komen voor je kennis. 

Je merkt dat je hierdoor groeit. Het voelt als een groot compliment. 
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Echter het slokt tijd en dat is niet fijn. Want ze komen elk moment en 

dus ook op momenten wanneer het jou eigenlijk niet uitkomt. 

Zeg soms gewoon ‘NEE, het komt nu even niet uit!’ 

 

8. Niet uitbesteden aan conciërge, klasse-assistent 

• Je hebt op school een conciërge die van alles doet. Altijd staat hij 

voor jullie klaar. Met liefde doet hij al het kopieerwerk en 

lamineerwerk. Je wilt hem niet nog extra belasten met al je 

printwerk voor Bewegend Leren. Daarom doe je het zelf wel even. 

Ja, hoor je jezelf!’ ‘EVEN!’ Het is niet even voordat je klaar bent is 

het alweer een uur of misschien wel 2 uur verder. 

Hierdoor komt je later thuis. En dat is thuis is dat te merken. Ook hier 

moet er nog gekookt worden en van alles gedaan worden, terwijl jij 

ook wel lekker even wil zitten en tot je zelf komen. Of even met je 

kinderen spelen. 

 

9. Niet weten waar je de ideeën van moet halen. 

• Je wilt graag wat andere ideeën voor Bewegend Leren. Je hebt het 

gevoel dat je steeds op hetzelfde terecht komt. Kan dat wel? Je 

gaat op zoek, bieb, internet en je volgt cursussen. Om je leerlingen 

maar zo goed mogelijk onderwijs in Bewegend Leren te geven. 

Maar ja dat zoeken kost je natuurlijk weer veel tijd. Tijd die je eigenlijk 

niet hebt. Je twijfelt! 

Vraag eens aan je leerlingen wat zij ervan vinden. Je zult verstelt staan 

van de antwoorden. 

 

10. Geen tijd overhouden voor andere onderwijszaken. 

• Je bent dol op Bewegend Leren en je ziet ook de impact hiervan bij 

je leerlingen. Dit geeft je weer energie om nog meer Bewegend 

Leren toe te passen. De voorbereiding kost je echter veel tijd. 

Hierdoor blijven andere onderwijsactiviteiten liggen. Wat moet je 

nu?  

Het geeft je steeds meer stress, terwijl je het leuk en belangrijk vindt. 
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Dit waren al 10 punten. Herken je jezelf in één van bovenstaande punten? 

We gaan nog even door, want je krijgt er nog twee van mij! 

 

11. Te veel tijd besteden aan onderwijszaken en te weinig tijd overhouden 

voor je gezin 

• Je krijgt van je man en kinderen te horen dat je alleen maar met 

school bezig bent. Je wilt er tegenin gaan en je komt met allerlei 

argumenten. Eigenlijk weet je wel dat ze gelijk hebben, want jij ziet 

ook dat je steeds meer werk mee naar huis neemt. 

Je gaat je schuldig voelen en je hebt het idee dat je gezin te kort doet. 

Op deze manier wordt je heen en weer geschud. En dit is te werken 

aan je humeur. Je bent sneller geraakt. Het kost je steeds meer moeite 

om alles vol te houden. 

 

12. Geen duidelijke structuur. 

• Je doet wat goed voelt, maar je mist een duidelijke 

strategiewaardoor je veel kwijt raakt en steeds opnieuw het wil 

moet uitvinden. 

Je bent eigenlijk een beetje chaotisch. Vaak is dat niet erg en is ook 

wel een beetje amusant. Maar nu merk je dat het irritant is. Je wilt 

een duidelijke structuur en je zelf niet steeds verliezen. 

 

Dit waren de 12 meest gemaakte fouten waardoor jij in tijdnood komt. Herken 

je ze? Welke punten zijn voor jou het meest herkenbaar? 
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Alles nog even op een rijtje. De 12 meest gemaakte fouten 

waardoor creatieve vrouwelijke leerkrachten in tijdgebrek 

komen bij het toepassen van Bewegend Leren. 

 

1. Alles moet er perfect uitzien 

2. Blijven zoeken naar het ideale 

3. Niet tevreden zijn 

4. Zelf materialen maken 

5. Hap snap te werk gaan 

6. Op korte termijn werken 

7. Alles alleen willen doen 

8. Niet uitbesteden aan conciërge, klasse-assistent 

9. Niet weten waar je de ideeën van moet halen 

10. Geen tijd overhouden voor andere onderwijszaken. 

11. Te veel tijd besteden aan onderwijszaken en te weinig tijd overhouden 

voor je gezin 

12. Geen duidelijke structuur. 
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Ja, herken je je in een aantal van deze valkuilen. Het feit dat je ze herkent, geeft 

aan dat je al op de goede weg bent om er iets aan te doen. De bewustwording 

is nummer één voor verandering. 

Daarom geef ik je in dit E-book ook al 7 tips om te werken aan verandering. 

Zodat jij tijd overhoudt, want dat is toch wat we allemaal willen! 

 

Tip 1: Zorg dat je een duidelijke structuur hebt. 

• Om tijd te besparen is het handig om een vaste structuur te hebben. 

• Je hebt duidelijk voor ogen wat je kader is en je kunt dan sneller je 

activiteiten hierbij vermelden. 

Zelf werk ik met de BIOT-organizer. Hierdoor heb ik meteen overzicht en kan 

ik mijn activiteiten ook evalueren 

 

Tip 2: Zorg voor een juiste balans tussen schoolwerk en je privé. 

• Zorg dat je je werk zoveel mogelijk onder schooltijd verwerkt. 

• Lukt dat niet, maak vaste afspraken op welke momenten jij thuis nog 

bezig bent voor je werk. 

• Plan het in je agenda wanneer je volledig voor je gezin/familie/vrienden 

er bent. 

Het maken van een to-do list en het blokken van tijd helpt mij om gefocust 

aan het werk te gaan. Hierdoor heb ik in het weekend de middag voor mijn 

gezin. Ik begin ‘s morgens al heel vroeg, daar iedereen dan toch bij mij nog 

slaapt. 

 

Tip 3: Plan je onderwijszaken en kijk hoeveel tijd je overhoudt. 

• Maak aan het begin van de week een lijstje wat allemaal gedaan moet 

worden in de week, naast je lesgeven. 

• Blok alles in je agenda. Je kunt hierbij aan kleuren denken. Waar kom je 

niet onderuit en welke onderdelen zijn flexibel. 
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• Vaak laten we ons leiden door prikkels en deze kunnen dan heel acute 

aanvoelen. Vraag altijd even tijd voor je antwoord geeft over een nieuwe 

taak. “Ik moet hier even over nadenken, ik kom hier straks op terug.’ 

Ik merkte dat ik vooral ‘de mist’ in ging op directe prikkels. Door een 

moment te vragen bescherm ik mijzelf om niet alles aan te pakken. 

 

Gaat het altijd goed? ‘Nee’, maar dat is mijn passie en enthousiasme.’ Deze 

werkt mij soms tegen, dus dan heb ik opeens heel veel op mijn bord. Maar 

het is en blijft oefenen en trainen. En het gaat steeds makkelijker. 

 

Tip 4: Structureer je activiteiten die je inzet bij Bewegend Leren 

• Er zijn zoveel ideeën te vinden op internet. Bijna te veel! 

• Kijk wat je doelen zijn en ga hier mee aan de slag. 

• Natuurlijk is hier ook weer de structuur belangrijk. Verdeel je schooljaar 

in perioden van steeds twee blokken rekenen/taal. 

De onderdelen die inzet tijdens deze  8 weken kun je als beweging weer 

laten terugkomen. De kinderen zijn dan gewend aan de beweging en 

krijgen meer ruimte voor het opnemen van leerstof. 

Ook hier werk ik veel met mijn BIOT-Organizer. De doelen van rekenen/taal 

zet ik per periode voor in mijn map. Wat ik ook prettig vind is dat ik 

bijvoorbeeld met de Oranje-Spelmat verschillende activiteiten kan plannen, 

zoals spelling, werkwoorden, tafels, klokkijken, breuken/procent/decimaal. 

Dit scheelt mij heel veel tijd. 

Ik hoef dan niet meer over de werkwijze na te denken. 

 

Tip 5: Besteed je werk uit! 

• Tegenwoordig zijn er steeds meer scholen met een conciërge, 

onderwijsassistenten en onderwijsassistenten. Mensen die met je willen 

meedenken. Maak hier gebruik van. Je hoeft niet alles alleen te doen. 

Jammer genoeg heb ik in mijn praktijk geen conciërge of klassen assistent. 

Daarom moet ik het allemaal goed inplannen, wanneer ik het ga doen. Vorig 

jaar stond ik meerdere periodes in het onderwijs en heb dankbaar gebruikt 

gemaakt van de diensten van de conciërge. Maar ook hier is het wel 
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belangrijk om de opdrachten te plannen, want anders komt de conciërge in 

tijdnood.       

 

Tip 6: Werk samen met je collega’s van dezelfde groep of bouw. 

• Er bestaan veel grote scholen, waardoor er meerdere groepen naast 

elkaar staan. Maak hierbij gebruik van. Je bent allemaal met dezelfde 

leerstof bezig. Het helpt wanneer je met elkaar brainstormt. Al gaat de 

tijd dan ook sneller. Je zou ook de taken kunnen verdelen. Op die manier 

kun je de druk met elkaar delen. 

Ja dan vind ik het toch weer jammer dat ik niet op een school werk of met 

een team. Samenwerken brengt je verder. Je kunt je werk verdelen en 

voordat je het weet is het af. Op dit moment ontwerp, ontwikkel en maak ik 

alles alleen. En ja, je weet precies hoe je het wilt hebben en je hoeft met 

niemand te overleggen. ‘kijk eens hoeveel tijd dat scheelt’. Maar toch op den 

duur zul je werken dat je met teamwerk verder komt! 

   

Tip 7: Zorg voor basismateriaal. 

• Hoe fijn is het wanneer je het kastje naast je bureau kunt openen en dat 

je daar je basismateriaal hebt. Kaartjes met cijfers, 

woorden/werkwoorden/breuken. Een bakje met speelkaarten, 

dobbelstenen en pionnen en krijtjes. 

• Je hoeft niet meteen te kopiëren, je kunt hier al zoveel mee doen. Wil je 

dan specifiek met bepaalde woorden oefenen, kun je hier snel een 

kopietje van maken en uitknippen 

Ik werk zelf veel met woorden en cijfers uit een pvc mat. Je kunt dit makkelijk 

schoonmaken. Wanneer je materiaal lamineert kan het makkelijk door 

kinderen dubbelgevouwen worden. PVC blijft altijd netjes, ook wanneer je 

het woord ombuigt. Hierdoor kunnen kinderen tijdens het bewegen ook 

lekker friemelen met het kaartje. 
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Dit waren mijn eerste 7 tips. Ik zal ze nog even op een hieronder samenvatten. 

1. Zorg dat je een duidelijke structuur hebt. 

2. Zorg voor een juiste balans tussen schoolwerk en je privé. 

3. Plan je onderwijszaken en kijk hoeveel tijd je overhoudt. 

4. Structureer je activiteiten die je inzet bij Bewegend Leren 

5. Besteed je werk uit! 

6. Werk samen met je collega’s van dezelfde groep of bouw. 

7. Zorg voor basismateriaal. 
 

 

Met welk punt ga jij beginnen of ben je al begonnen? 

 

Heb je nog geen idee en vind je het allemaal nog wel lastig dat nodig ik je uit 

om aanwezig te zijn bij mijn tea-party, 21 januari 2023.  

Samen gaan we onder het genot van thee 

en wat lekkers aan de slag met de BIOT – 

Organizer  

Van 13:00 uur tot 15:30 zijn we heerlijk 

praktisch aan de slag en heb je je eerste 

activiteiten voor de komende periode 

uitgewerkt. 

Je krijgt een duidelijke structuur voor organisatie en evaluatie. 

 

Lijkt je dit iets? 

Hoe fijn zou het zijn wanneer je meteen aan de slag kunt? 

Meld je aan nu voor de Tea-Party! En je ontvangt dan meer informatie over 

deze middag!  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

mailto:g.alberink.1@home.nl?subject=Ja,%20ik%20wil%20graag%20meer%20weten%20over%20de%20Tea-party
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Wil jij meer tijd MEER tijd overhouden? 

Wil jij MEER BEWEGEND LEREN toepassen in de klas? 

 

Mijn naam is Gabrielle Alberink van In Balans Leren 

Ik help creatieve vrouwelijke leerkrachten die Bewegend 

Leren willen implementeren in hun groep. 

 

Ik geloof in de Win-Win Relatie van Bewegend Leren. 

Leerlingen die hierdoor meer overzicht krijgen en merken 

dat de leerstof beter beklijft en leerkrachten die meer tijd 

overhouden en ‘de rode pen’ wel uit het raam kunnen 

gooien.  

Daarom heb ik als missie om ieder jaar 5000 leerkrachten te helpen.  

Ik beloof jou om in drie maanden te laten zien hoe jij Bewegend Leren in de 

klas kan toepassen zonder steeds teveel tijd kwijt te raken aan voorbereiding. 

Zodat je de tijd kunt besteden aan extra instructie daar waar nodig is. 

 

MEER BEWEGEN, MEER BLIJE LEERLINGEN! 

 


