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Suggestie 6: oog voor een goede lichaamshouding. 
 
Reeds bij het eerste computergebruik moet de leraar oog hebben voor de lichamelijke 
ongemakken die kunnen voortvloeien uit onberedeneerd of overmatig pc-gebruik (RSI). Een 
goede lichaamshouding start in de kleuterklas. 
Werken met de pc is leuk en leerzaam maar teveel op een niet-aangepaste pc werken in een 
slecht ingerichte ruimte met een slechte lichaamshouding kan tot gezondheidsklachten leiden. 
De verzamelnaam voor deze klachten zoals pijn in de elleboog, nek, armen of schouders is 
RSI (Repetitive Strain Injury – pijn veroorzaakt door herhaalde verkeerde bewegingen). 
 
Een gezonde computerinrichting respecteert volgende regels: 
 

• Let op de kwaliteit van het materiaal. Flikkerende beeldschermen bv. zijn erg 
vermoeiend voor de ogen. 

• Zorg ervoor dat het licht zijdelings binnenvalt zodat het kind niet gehinderd wordt 
door tegenlicht. 

• Kies een werktafel waar voldoende ruimte is; plaats eventueel een extra tafeltje of zet 
de pc diagonaal in de hoek. 

• Kijk goed uit je ogen: de ogen van de kleuter kijken naar het midden van het scherm; 
opkijken en neerkijken zijn uit den boze. 

• Sta met je voeten op de grond: de voeten van de kleuters raken de grond. 
• Rechte lijnen genieten de voorkeur: de knieën staan in een rechte hoek, de rug 

eveneens. 
• Meestal is een klavier niet nodig; een toetsenbord uit de weg zetten zorgt ervoor dat de 

kinderen alle ruimte vrij hebben om te werken met de muis. Er zijn in de handel 
trouwens speciale muizen voorhanden die bijzonder goed in kinderhanden passen. 

 
Er zijn reeds meerdere informatiepakketten beschikbaar rond gezond computeren. De meest 
interessante is de informatiewijzers ‘gezond computeren’ van ICT op school 
http://www.ictopschool.net/infrastructuur/gezondcomputeren/index_html.  
 
Voor de derde kleuterklas heeft het RSI-centrum een volledig lespakket ontwikkeld onder de 
titel ‘Muisje Max wil geen muisarm’,te downloaden op www.rsi-
centrum.nl/doc/muisjemax.pdf 
 
 
Deze suggestie komt uit de publicatie over ICT-gebruik in kleuteronderwijs: 
‘Springplank’. Alle in deze suggestie vermelde freeware wordt gratis ter beschikking 
gesteld. Je kan de freeware samen met dit pdf-document downloaden op 
http://springplank.klascement.net en vrij gebruiken. Commerciële exploitatie van deze  
suggestie en van de programma’s is uiteraard uit den boze. 
 


