
Een oppepper voor kinderen
- programma verbetert ontvankelijkheid voor onderwijs –

Op de Jules Verneschool in Hoorn is ervaring opgedaan met
PEP – een programma ter verbetering van de waarneming.
Kinderen die PEP hebben gevolgd, worden zelfstandiger en
zijn beter toegerust om onderwijs te ontvangen. 

Coraline van Velzen
Weegbree 72  1689 ND  Zwaag/Hoorn

tel. 0229 – 244 947

Monique Keizer-Mustert
Kamgras 9   1687 WH  Wognum

tel. 0229 - 571207

OBS De Speelwagen, Wognum
OBS De Klipper, Hoorn
OBS Ooievaarsnest, Zwaag
OBS De Ieveling, Avenhorn
OBS De Wegwijzer, Opperdoes
OBS Geert Holle, Berkhout
OBS de Klaverwoid, Twisk
OBS de Bussel, Blokker
OBS het Skitteljacht, Westwoud
OBS het Vierspan, Grootebroek
OBS de Adelaar, Hoogwoud
OBS de Akker, Opmeer
OBS de Klimop, Bovenkarspel

RKBS de Hussel, Grootebroek
RKBS De Overhaal, Avenhorn
RKBS Molenwiek, Bovenkarspel
RKBS Jozef en Maria, Spierdijk
RKBS Gerardus Majella, Onderdijk
RKBS Werenfridus, Wervershoof
RKBS Lidwina, Zwaagdijk-West
RKBS de Pontonnier, Hoorn
RKBS de Wingerd, Zwaag
RKBS Mariaschool, Hoorn
RKBS Jozefschool, Blokker

RKBS de Baskuul, Lutjebroek
RKBS de Regenboog, Westwoud
RKBS Willibrord, Bovenkarspel
RKBS de Duiventil, Hoorn
RKBS Hieronymus, Wognum
RKBS de Hoeksteen, Enkhuizen
RKBS St Nicolaas, Nibbixwoud

De Uilenburcht, Grootebroek

PCBS de Hoeksteen, Hoorn

OecBS Spectrum, Hoorn
OecBS Dynamis, Hoorn

Praktijkschool Westfriesland, Grootebroek

SBO ’t Palet, Grootebroek
SBO de Wissel, Hoorn

Vootgezet Onderwijs:
Werenfridus, Hoorn
Oscar Romero, Hoorn
Martinuscollege, Grootebroek

Willem Babyn, directeur van
OBS de Jules Verne in Hoorn
besloot de proef op de som te
nemen. Voor PEP kwamen
kinderen in aanmerking die
door hun gedrag of gebrek
aan zelfvertrouwen waren
opgevallen. 

Inmiddels hebben vier kinde-
ren PEP aangeboden gekre-
gen gedurende een periode
van 12 schoolweken per
kind. 

De resultaten zijn zó hoopgevend, dat
de Jules Verne graag meer bekendheid
wil geven aan PEP.

Voorschools gereedschap 

Coraline van Velzen en Monique Keizer,
PEP-facilitators, vertellen.
“De waarneming is de basis van alle
informatieverwerking. Om te kunnen
herkennen, onthouden, verwerken en
begrijpen heb je basisgereedschap
nodig. Deze basisvaardigheden worden
aangelegd in de eerste levensjaren.
Leerlingen met een zwakke waarne-
ming moeten - wanneer ze eenmaal op
school zitten - extra hard werken om de
buitenwereld te ervaren en te begrijpen.

Gebrekkige perceptie kan zich mani-
festeren als moeite hebben met
aandacht en concentratie, niet kunnen
organiseren, onrust in het denken,
gefrustreerd gedrag, moeite met
begrijpend lezen, spelling en/of reke-
nen, ontbreken van links/rechtsgevoel,
houterig bewegen of slecht handschrift.
PEP stimuleert de hersenen om
verbindingen te leggen tussen linker- en
rechterhersenhelft en van achterhoofd
naar voorhoofd. 

De ontbrekende of geblokkeerde basis-
vaardighedenkunnen alsnog worden
aangelegd. Kinderen kunnen na PEP
meer informatie verwerken en geven
meer uiting aan hun mogelijkheden.” 
* zie de uitgebreide uitleg op blz 3

Resultaten

De ouders van Janneke (7) melden dat
ze na PEP eindelijk ’s nachts zindelijk is
geworden.
Shannah (8) durft nu vooruit de trap af
te lopen. Dankzij PEP kan ze diepte nu
beter inschatten. Ze krijgt meer plezier
in gym.
Kenneth (8) heeft ontdekt dat er lan-
taarnpalen in de straat staan: “Mama,
kom kijken wat de gemeente gedaan
heeft!”  Roy (12) neemt de informatie
die juf op het bord heeft gezet nu wél
op: hij heeft zijn toets op tijd voorbereid.

Op school lukt het Suzanne (9) nu om
aan haar taak te beginnen, zonder eerst
om extra uitleg te vragen. Ze heeft nog
wel veel tijd nodig, maar werkt in eigen
tempo door.

Youri (11) is erg gevoelig voor opmer-
kingen van leeftijdgenoten. Hij is niet zo
stoer als anderen, maar zoekt wel
graag aansluiting, Dankzij PEP durft hij
nu ook eens voor zichzelf op te komen.
Hij is minder snel in tranen en thuis zijn
de boze buien afgenomen. Op school is
zijn concentratie verbeterd. Waar hij
aan begint maakt hij ook af.

Rens (11) is erg druk in de klas. Het lijkt
alsof hij op ieder geluidje móet reage-
ren. Na PEP hoort hij nog steeds van
alles, maar hij kan langer en rustiger
doorwerken zonder overal op in te
gaan.

Bij Roos (7) begint het ritme van de
week te dagen. “Vandaag is het toch
woensdag, dan gaan we één keer naar
school, hé?”

Samira (9) is ernstig dyslectisch en al
eens blijven zitten vanwege haar lees-
problemen. Ze zegt niet meer “dat kan
ik toch niet”, maar probeert hoever ze
kan komen. Bij een leestoets is haar
enorme vooruitgang in begrijpend lezen
opvallend.

Danny (9) staat op de lijst voor over-
plaatsing naar speciaal onderwijs van-
wege zijn achterblijvende schoolresulta-
ten. Na PEP lijkt het alsof hij aan een
inhaalslag is begonnen. 
Koen (10) heeft veel houvast aan een
vast ritme en herhaling. Hij kan moeilijk
omgaan met onverwachte gebeurtenis-
sen. Als meester een bloempot omgooit
constateert hij droog: “nou, die heeft z’n
langste tijd gehad.

”Luie kinderen bestaan niet”

“Het is belangrijk om te bevestigen dat
alle kinderen hun uiterste best doen.
Luie kinderen bestaan niet. Door
gebruik te maken van hun natuurlijke
nieuwsgierigheid kunnen we ze helpen
om de basis van de perceptie te verbe-
teren”, zegt Coraline van Velzen.
PEP verbetert de handelingscompetentie
van het kind. Dit wordt bereikt door
spelmateriaal aan te bieden, zoals
mozaïeken, visuele opdrachten en rubri-
ceeroefeningen.

Scholen
In de regio West-Friesland hebben de volgende scholen opdracht gegeven voor PEP:

Via particuliere opdrachten van ouders hebben onderstaande scholen in West-Friesland ervaring met PEP:

OBS De Jules Verne, Hoorn Praktijkschool Westfriesland, Hoorn

In de regio Noord-Holland zijn Coraline van Velzen uit
Hoorn, en Monique Keizer-Mustert uit Wognum
gecertificeerd om PEP te geven.

In het artikel worden zij ‘facilitators’ genoemd. Zij
faciliteren, zijn voorwaardenscheppend en begelei-
den waar nodig. Om deze reden noemen ze zichzelf
liever niet therapeut of trainer. 

Zij maken graag kennis met uw school en geven
desgevraagd een presentatie.

Overigens is PEP ook geschikt voor pubers en
volwassenen.

Voor meer informatie en adressen zie ook:
www.pepnederland.nl



Het ontwikkelingsmateriaal nodigt uit
om verschillende manieren van aanpak
uit te proberen en oplossingen te
zoeken. Door de oplopende moeilijk-
heidsgraad worden alle betrokken
ontwikkelingsgebieden opnieuw door-
lopen.

“Soms heeft een kind zichzelf een
manier aangeleerd die niet de
eenvoudigste is. Ze trainen zich om álles
te onthouden en bedenken ezelsbrug-
getjes om lastiger problemen op te los-
sen. Het lijkt of ze zich niet kunnen
concentreren, maar ze werken juist heel
hard. Het is geen onwil, maar
onmacht.” 

Wetenschappelijke basis

PEP betekent: Perceptual Enrichment
Program, Programma ter verrijking van
de waarneming. Het is ontwikkeld door
Patricia Theisen. Zij heeft onderzoek
gedaan naar de cognitieve ontwikkeling
van het kind in relatie tot de neurologi-
sche ontwikkeling. 

Problemen met taal, bewe-
ging, emoties, gedrag en
denken blijken een relatie te
hebben met het ontbreken
van noodzakelijke hersen-
verbindingen. Kunnen deze
hersenverbindingen alsnog
worden aangelegd en hoe
dan?

Het werk van ontwikkelingspsychologen
als Jean Piaget, Margaret Mahler,
Howard Gardner, Howard Gruber en
Rosemary Cohen hebben grote invloed
gehad op de ontwikkeling van PEP.  Vele
takken van wetenschap zijn in het
onderzoek geïmplementeerd, zoals
antropologie, linguïstiek, neurologie en
psychologie. Het resultaat is een kort-
durend, uitdagend programma dat

bestaat uit ontwikkelingsmateriaal in
een oplopende moeilijkheidsgraad.

Sinds 1998 is PEP beschikbaar in
Nederland. Alle begeleiders die in
Europa, Azië en Amerika werken met
PEP zijn door Patricia Theisen zelf opge-
leid. Allen hebben een professionele
achtergrond in de (jeugd)hulpverlening
of onderwijs.

Spel als hulpmiddel

Het fundament van de perceptie wordt
gelegd in de eerste levensjaren van een
kind. Zintuigen zijn de sleutels tot het
verinnerlijken van de buitenwereld. 

Een voorbeeld: om te kunnen voorspel-
len wat een bal doet als je hem weg-
trapt, moet je innerlijk ‘weten´ wat een
bal is, hoe je die herkent, wat ´rond´
betekent, wat diepte is. Door spel en
door fysieke interactie ontdekken
kinderen dit.

De lichamelijke ervaring die het kind
opdoet door het voelen, het proeven en
het zien is van doorslaggevend belang
voor het ontwikkelen van patronen en
opvattingen. Er vindt een verschuiving
plaats van de zintuiglijke waarneming
naar waarnemingen die in gedachten
plaatsvinden – van concreet naar
abstract. Kinderen herkennen ballen in
meerdere gedaantes, weten wat je
ermee kunt doen en welk plezier het
geeft om ermee te spelen. De volgende
stap is het kunnen werken met taal. Het
woord ‘bal’ is voldoende om reacties op
te roepen: buitenspelen. Bij het woord
‘snoepje’ loopt het water je in de mond. 

Zo krijgt de wereld via woorden een
verinnerlijkte betekenis. En via taal
communiceren we met elkaar. Met taal
en begrip kun je jezelf corrigeren en
keuzes maken (‘nee, geen snoepje
pakken’). Kortom, door het opdoen van
ervaringen ontstaat een beeld van ‘de’
wereld en jouw plaats daarin. Ervaring
heeft alles te maken met emoties.
Beladen emoties bij een nieuwe
ervaring geven dus een beladen beteke-
nis. Zo wordt Karim (6) erg bang
wanneer hij een ballon ziet. Zijn
ervaring met deze ‘bal’ is kennelijk niet
zo prettig. 

De oorzaken van een gemankeerde
perceptie kunnen ziekte en traumatische
ervaringen zijn, zoals verhuizing, een
operatie, scheiding. Opvallend is, dat
ook oorontstekingen en koortsstuipen
vaak genoemd worden in verband met
een geblokkeerde ontwikkeling van de
waarneming.

Ontwikkeling in waarneming

Door een combinatie te maken van de
ontwikkelingsstadia van het jonge kind
(senso-motorisch, ego-ontwikkeling en
cognitieve stijlen) en de neurologische
ontwikkeling van de hersenen zijn de
basisvaardigheden in PEP als volgt
zichtbaar gemaakt. Elk ontwikkelings-
gebied bouwt voort op het voorliggen-
de: 
Matchen: het herkennen van gelijke vor-
men en eigenschappen uit een hoeveel-
heid informatie. Een stoel is een stoel,
een ballon is een bal, en toch weer niet!

Gecontroleerd kijken/Object
Unification: het herkennen van delen om
een geheel te vormen, en het herkennen
van meerdere kenmerken tegelijk. Het
onderscheid kunnen maken tussen
‘belangrijke en onbelangrijke’ informa-
tie (figuur-achtergrond discriminatie).

Ruimtelijke verbanden: de relatie van
voorwerpen en personen met betrek-
king tot de ruimte en de tijd, het zien
van onderlinge verhoudingen.
Tegelijkertijd het hele plaatje en het
detail kunnen overzien.

Cognitieve strategieën/Cognitive mode:
het vertalen en interpreteren van con-
crete voorwerpen en kenmerken naar
abstracte symbolen. Het werken met
taal als verinnerlijkt begrip van de
wereld. Het komen tot creatief en

probleemoplossend denken en het
maken van keuzes. In dit verband wordt
de verbinding van ‘achterhoofd- naar
voorhoofdsdenken’ genoemd. Er vindt
een ontwikkeling plaats van primair,
egocentrisch denken naar meer sociaal
en doelgericht denken. Het kind
ervaart zichzelf meer als onderdeel van
de samenleving en kan zichzelf
verplaatsen in de positie en gevoelens
van de ander.

Het laatste onderdeel Spel en gedrag is
weliswaar geen ontwikkelingsgebied,
maar een afspiegeling van de mate
waarin het kind met waarnemingscom-
petenties omgaat. Het kind laat zien te
kunnen handelen en spelen met boven-
staande vaardigheden. Vanuit beheer-
sing kan het – op zijn niveau - vrij en
met zelfvertrouwen als individu met de
buitenwereld communiceren. 

PEP op school

“We doen veel aan gesigna-
leerde leerproblemen. Er is
aandacht en begeleiding voor
de leerkracht. Maar wat doen
we om leerlingen ontvanke-
lijk te maken voor ons
onderwijs?” vraagt Willem
Babyn zich af.
“PEP gaat over de voor-
waarden waaronder je tot
leren kunt komen en is juist
daarom voor ons zo waarde-
vol.”

De facilitator komt één keer per week
met een koffer vol spelmateriaal. Zij laat
het kind een uur lang individueel spelen
en observeert. Na 10 tot 12 weken
heeft het kind het programma door-
lopen. (*andere frequentie in overleg
mogelijk)

Het programma begint en eindigt met
een test. Dit is nadrukkelijk geen
diagnostische test, maar een meting om
de vorderingen (voor, na) te kunnen
vaststellen. Van elk ontwikkelingsgebied
zijn indicatoren welk een indruk geven
van de groei op dat gebied. 
Het resultaat wordt besproken met het
kind, de leerkracht, IB´er en ouders. De
facilitator kan de leerkracht helpen om
in het gedrag en de leerproblemen een
relatie met perceptie te ontdekken. Zo

kan een vroege taalvaardigheid soms
een verkeerde indruk geven van de
vaardigheden op het gebied van
perceptie. Je verwacht van deze
kinderen dat ze veel begrijpen, maar
hoe kan het dat begrijpend lezen en
ruimtelijk inzicht ver achterblijven?

“Bij jonge kinderen zie je soms weinig
zelfbewustzijn in hun gedrag. Het lijkt of
deze kinderen alles goed vinden. Zij
´zien´ zichzelf nog niet als een zelfstan-
dig individu. Als gevolg van een
gegroeid lichaamsbewustzijn na PEP
zien leerkrachten en ouders verbetering
in bewegingsonrust (stilzitten en recht-
zitten) en zindelijkheid. Ze zijn ‘wak-
ker’. Bij iets oudere kinderen kan het
gedrag problemen opleveren. Ze zijn
zeer explosief en uiten hun frustratie op
deze manier. Ze kunnen moeilijk met dit
gedrag stoppen. Hun hersenen kunnen
niet snel genoeg alles in kaart brengen,
ze zien geen ander alternatief dan
boosheid” zegt Coraline van Velzen.

Patricia Theisen: “Wij zijn zo
getraind in het ontdekken en
benoemen van wat een kind
niet kan. Het gaat er niet om
of we het juiste etiket plak-
ken bij het mankement, maar
of we het kind ook kunnen
benaderen op het niveau wat
het aankan en uitdagen. 

Via het spel wordt het kind in
staat gesteld om herstel
mogelijk te maken van de
natuurlijke manier van infor-
matieverwerking.

PEP wordt altijd individueel aangebo-
den. “Juist in een rustige omgeving durf
je nieuwe dingen uit te proberen en
anders naar de dingen te kijken dan je
gewend bent. In een klas is er altijd
rumoer en de druk van de groep”, zegt
Monique Keizer. “Er is geen goede of
foute manier van werken. Wanneer een
kind dreigt vast te lopen stel ik vragen
waardoor het zelf naar oplossingen
gaat zoeken.” 

De PEP-facilitator kijkt zonder oordeel of
verwachtingen naar wat het kind met
het materiaal doet. Het programma is
zo opgebouwd, dat de hersenen verbin-
dingen gaan maken juist daar waar
hiaten zijn ontstaan. Zo vergroot het
kind zelf zijn/haar potentiëel.

Voor Mohamed (10) was PEP een
uitkomst. Hij sloeg regels, rijtjes en zelfs
bladzijden over. Ook de werkverzor-
ging was slecht. Zijn hanenpoten zijn nu
tenminste leesbaar. Hij hoeft niet meer
na te denken waar hij zal beginnen te
schrijven: linksboven! Door de – nu van-
zelfsprekende - volgorde slaat hij geen
regels of rijtjes meer over.

*de namen uit dit artikel zijn gefingeer
– de cases zijn gebaseerd op bestaande
personen


