talenten ontwikkelen door juist gebruik te maken van de motorische diversiteit
Kun je iemands talent herkennen door alleen maar goed te kijken naar hoe iemand beweegt?
Ja, zeggen Kyra Mollema-van Bijsterveld en René Maertens van TalenT2Move, ‘je lichaam
liegt nooit!
Je motoriek laat zien hoe je brein functioneert en wat je sterke punten zijn. Bij Talent2Move
ontdek je je talenten niet door een uitgebreide vragenlijst, maar door bijvoorbeeld een bal te
gooien en een aantal spieroefeningen te doen. Want elk lichaam vertelt een verhaal.
Het uitgangspunt van deze methode is dat brein en lichaam een samenwerkende eenheid
zijn. Hoe iemand beweegt, zo beweegt deze ook in het leven. Het lichaam vertelt ons
duidelijk wat iemands talenten zijn en vertelt ook zijn eerste "vriendelijke" stresssignalen. Het
lichaam liegt namelijk nooit. Daarnaast geeft talent2Move pragmatische handvatten welke
interventies bij welke mensen het beste werken. Als je iemands motorische voorkeur kent,
weet je ook welke persoonlijkheid daar bij hoort en hoe je iemand beter kunt helpen om zijn
of haar talent verder te ontwikkelen. Hierdoor kun je beter inspelen op iemands motorische
talenten door bijvoorbeeld in een sport aanwijzingen te geven die passen bij een bepaalde motoriek. Maar ook kun je kinderen
helpen om beter te leren omgaan met frustraties en tegenslagen, doordat je meer inzicht krijgt in de behoefte van een bepaalde
persoonlijkheid. Dat klinkt heel wonderlijk, totdat je tegenover Kyra staat, die na een paar kleine bewegingstestjes van alles kan
vertellen over je eigen manier van leren.
Kyra Mollema, een tenniscoach die tot op hoog niveau tennissers begeleidt, begon op een andere manier naar haar lesgeven te
kijken toen René Maertens, docent lichamelijke opvoeding en onderwijsvernieuwer op een middelbare school, een paar lessen bij
haar nam. Hij wilde niet meebewegen met de manier waarop ‘iedereen’ in tennis getraind wordt, zoals bijvoorbeeld het laag
bewegen. ‘Dat voelt niet goed,’ zei René, ‘dat past niet bij mij.’ Dit zette Kyra aan het denken: ‘ik wil niemand in een keurslijf
dwingen.’ Zelf droomde ze er ooit van om op Wimbledon te staan en ze deed altijd precies wat haar trainer zei. Maar bij wedstrijden
schoot ze mentaal op slot: ze was heel onzeker over haar backhand. Die voelde niet lekker. Toen René zei dat hij meer zijn eigen
gevoel binnen tennis wilde volgen, begon een zoektocht waarom niet iedereen op dezelfde manier beweegt. Ze ontdekte dat ieder
mens een bewegingspatroon heeft dat niet alleen iets zegt over hoe je in een sport het beste kan presteren, maar ook wat dat je
verteld over hoe je leert en hoe je in het leven staat. Zelf vond ze uiteindelijk haar eigen manier om een goede backhand te
ontwikkelen. ‘Die is niet zoals je het leert van een topcoach, maar nu heb ik wel de backhand met potentie waar ik altijd van
droomde.’
René geeft een ander voorbeeld: ‘kijk bijvoorbeeld naar de voetballers Ronaldo en Messi. Ronaldo is een verticale beweger, hij
maakt schotbewegingen waarbij zijn knieën dicht langs zijn lichaam naar voren verplaatsen. Messi voetbalt meer horizontaal,
maakt bewegingen waarbij de knieën meer naar buiten bewegen.

Beide voetballers moet je niet alleen op een hele andere manier coachen om aan te sluiten op hun aangeboren motoriek, ook hun
daaraan verbonden persoonlijke leerstijl is heel anders .’ René vindt zichzelf een veel betere docent geworden: ‘Ik doe nu veel
meer recht aan de verschillen tussen leerlingen. Vroeger leerde ik als docent lichamelijke opvoeding alle leerlingen op dezelfde
manier voetballen. Dat kan helemaal niet. Ik heb sommigen echt schade berokkent.’

Kyra ontwikkelde haar systeem verder. Waardoor het nu op heel eenvoudige wijze mogelijk is om de natuurlijke motoriek van
mensen te herkennen. Tevens biedt talenT2Move een nieuwe, meer dynamische manier om tot de unieke persoonlijkheid van
mensen door te dringen en ermee te werken. In de praktijk herkent iedereen zich niet alleen volledig in de beschrijving van hun
persoonlijkheid, maar geven ze aan dat het hen in de praktijk van alle dag helpt om hun flow in werking te zetten.
Samen met René wordt talenT2Move steeds verder ontwikkeld om effectief te kunnen worden toegepast. ‘In Almere wordt via een
test op lagere scholen, leerlingen in het leerlingvolgsysteem ingedeeld met een cijfer van 1 tot en met 5, wat aangeeft of kinderen
een goede of een matige motoriek hebben. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat we de eentjes, kinderen die niet zulke goede bewegers
zijn, heel snel van een 1 naar een 2 of 3 kunnen helpen door ze dingen te laten doen die bij hun natuurlijke motoriek passen. Zo
kunnen we gaan bewijzen dat deze methode werkt. Het aantal drop-outs in de sport is sowieso massaal, vooral omdat kinderen
eigenlijk niet de aanpak krijgen die bij ze past. Je hebt nu mazzel als de ‘traditionele’ aanwijzingen van de sport die je gekozen
hebt, ook bij je past. Welke fysieke activiteit brengt een kind in flow?
Neem bijvoorbeeld een verticale beweger, die heeft op basis van
traditionele aanwijzingen bij een sport zoals bijvoorbeeld roeien een
voordeel. Horizontale bewegers bij het roeien krijgen te horen dat
‘chicken wings’ – ellebogen naar buiten, echt niet hoort.
Succesbeleving blijft dan voor de horizontale beweger uit. In ons
sportonderwijs zijn veel kinderen door één biomechanische aanpak
die tot perfectie zou moeten leiden, niet in hun eigen natuurlijke
manier van bewegen terecht gekomen. Met nu wellicht de idee dat ze onvoldoende of geen talent hebben’
Maar het verhaal gaat verder dan deze praktische kanten van sport en bewegingsonderwijs. Kyra: ‘Je motorische voorkeur laat
zien wat voor soort type je bent. Wie voorover loopt, prikkelt daarmee een ander deel van de hersenen, dan iemand die eerder wat
achterover loopt. De delen van de hersenen die de motoriek aansturen laten daarmee zien wat de dominante of actievere delen in
iemands brein zijn. Dat zegt veel over hoe je omgaat met uitdagingen. Door goed naar mensen te kijken en ze kleine testjes te
laten doen, kun je erachter komen welk van de 16 profielen iemand heeft. En vooral: op welke manier je iemand kunt helpen als hij
vastloopt. Zo heeft de ene persoonlijkheid het nodig om bij stressmomenten bevestiging te krijgen of betrokkenheid, terwijl een
ander op zo’n moment behoefte heeft aan structuur en overzicht. Een docent die weet wat voor soort kinderen in een klas zitten
(linker- of rechtergezichtsveld, horizontale of verticale bewegers), weet beter welke interventies kinderen nodig hebben, waardoor
je rustigere en beter presterende klassen krijgt.
Het kost ons energie om informatie op te nemen, net zoals het energie kost om een bal te gooien. Je lichaam probeert daarom die
energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken door bewegingen te kiezen die voor jouw lijf het makkelijkst aanvoelen. Zo zijn wij ook
fysiek voorgeprogrammeerd om op een bepaalde manier informatie op te nemen en te verwerken. Iedereen heeft in de basis
dezelfde kwaliteiten, maar hoe ze naar buiten komen en met welke accenten, is heel verschillend. Wij kijken met talenT2Move hoe
we talentontwikkeling bereikbaar kunnen maken voor iedereen’
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