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Werken met een tablet belast bepaalde spieren zwaar. In 
combinatie met een verkeerde houding kan dat leiden tot 
lichamelijke klachten, zeker bij jonge kinderen. Zij zijn nog 
volop in de groei en nemen niet altijd vanuit zichzelf een 
betere houding aan.

• Uit onderzoek naar houdingen in de klas van kinderen tussen de 
11 en 14 jaar weten we dat vooral statische en gebogen houdingen 
(ook zonder tablet) sneller leiden tot lichamelijke klachten. 

• Deze lichamelijke belasting is pas echt schadelijk bij langdurig 
zitten in dezelfde houding. 

• De lichamelijke belasting wordt beperkt wanneer leerlingen niet  
te lang in dezelfde houding zitten, veel afwisseling hebben in 
activiteiten, gebruikmaken van ergonomische hulpmiddelen 
(tablethoezen en -houders), actief blijven letten op een goede 
werkhouding en regelmatig (iedere 30-60 minuten) pauzes inlassen. 

         
Waar leraren extra op kunnen 
letten als leerlingen op een 
tablet werken:

• De nek- en schouderbelasting is 
lager wanneer het tablet niet op

 schoot ligt of plat op het bureau.
• Daarnaast is de nekhouding 

beter bij een optimale kijkhoek: 
hoe meer rechtop het tablet op 
het bureau staat hoe beter.

• De pols wordt minder belast 
wanneer leerlingen het tablet 
niet zelf vasthouden, maar in 
een houder op het bureau 
zetten.

• Om bijziendheid te voorkomen is 
het raadzaam om het tablet 
minimaal op 30 cm afstand te 
houden en minimaal 2 uur per 
dag naar buiten te gaan.

Uit onderzoek weten we:

Tip
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