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Samenvatting
Dit onderzoek is uitgevoerd op de basisschool waar ik werkzaam ben. Het onderzoek
is gericht op het ontwikkelen van een fijn- en schrijf motorisch screeningsinstrument,
waarmee kinderen in groep 3 kunnen worden aangemeld in de Motorisch Remedial
Teaching (MRT). In de praktijk werden de huidige formulieren namelijk niet meer
naar behoren gebruikt. Bovendien waren ze gebaseerd op oude theorieën.
Het screeningsinstrument is ontstaan door het bestuderen van literatuur, de
schrijfmethode Zwart op wit (Legierse & Smits, 2007) en het houden van interviews
met collega‟s en een specialist op schrijf- en motorisch gebied.

De leerkrachten van groep 3, vinden het belangrijk om het schrijfproces en
schrijfproduct van de kinderen te observeren. Ze gebruiken daarvoor echter geen
registratieformulier. Alleen de beheersingslijst van het schrijfproduct, die de
schrijfmethode Zwart op wit aanbiedt, wordt soms ingevuld.
De fijne motoriek is eveneens een belangrijk onderdeel van de schrijfvaardigheid.
Schrijfproblemen kunnen het gevolg zijn van een achterstand in de ontwikkeling van
motorische vaardigheden. In de methode Zwart op wit neemt de fijne motoriek een
belangrijke plaats in. Elke les begint en eindigt met een bewegingsspelletje.

Met het bovenstaande als uitgangspunt is het fijn- en schrijf motorisch
screeningsinstrument ontwikkeld. Het is aannemelijk, dat leerkrachten op deze
manier eenduidiger het schrijf- motorische probleem beoordelen (Evidence
Statement, 2011). Het instrument is een hulpmiddel, waarmee de leerkracht het kind
observeert en gegevens registreert. Op deze manier is het mogelijk om tot een
concrete probleemomschrijving te komen. Met de (schrijf) motorische mogelijkheden
en onmogelijkheden van het kind duidelijk in beeld kan de MRT-er een gedegen
begeleiding opzetten.
www.zwartopwit-schrijven.nl

Een schrijfprobleem, wat nu?
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Inleiding
Al ruim dertien jaar ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Ik draai een kleutergroep
op een reguliere basisschool in Bergen op Zoom. Daarnaast begeleid ik sinds 2002
als motorisch remedial teacher (MRT) één dag in de week kinderen individueel of in
kleine groepjes.
De school waar ik werkzaam ben, valt onder het bestuur van een grote stichting.
Deze heeft 32 scholen onder zich.
Onze school, die gevestigd staat in een grote nieuwbouwwijk, heeft als visie dat alle
kinderen uit de buurt welkom zijn. Zelfs meer dan dat, want mede door de sfeer op
school worden kinderen uit andere buurten aangemeld met als gevolg dat we met
zo‟n duizend leerlingen bij de grootste basisscholen van Nederland horen.
De zorgstructuur heeft daar zeker toe bij gedragen. Er is gevarieerde expertise op
school aanwezig. Gediplomeerde Intern Begeleiders, Remedial Teachers,
Gedragsspecialisten, een leerkracht voor het verrijkingstraject, Motorisch Remedial
Teachers en we hebben nauw contact met orthopedagogen, verschillende ambulante
begeleiders, logopedisten en fysiotherapeuten. Daarnaast heeft iedere groep een coteacher, die één uur per week zowel de leerkracht als de leerlingen in de groep komt
ondersteunen en begeleiden.
Verder is onze school aangesloten bij de Federatie Zorgbreedte Primair Onderwijs.
Door middel van dit samenwerkingsverband wordt een samenhangend geheel van
zorgvoorzieningen binnen en tussen basisscholen en de speciale school voor
basisonderwijs gerealiseerd.

Aanleiding van dit onderzoek:
In samenwerking met twee MRT-ers heb ik acht jaar geleden een
aanmeldingsformulier voor de groepsleerkrachten gemaakt. Hiermee werd
voorkomen dat wij briefjes toegestopt kregen met de vraag: “Kijk eens even naar
deze leerling, want ik zie iets vreemds aan zijn motoriek”. Met behulp van het
aanmeldingsformulier werden groepsleerkrachten min of meer gedwongen om zelf
gericht naar de leerling te kijken en zo kregen wij als MRT-ers een soort
„voorscreening‟ in handen.
Al langere tijd merk ik, dat collega‟s het aanmeldingsformulier niet uit eigen initiatief
invullen. Ik vraag me af hoe dit komt. Is het formulier niet duidelijk genoeg? Vinden
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collega‟s het moeilijk om de motorische vaardigheden van kinderen te observeren en
te beoordelen? Kost het veel tijd om het formulier in te vullen?

Het aanmeldingsformulier is verouderd, want het is sterk gericht op de achterhaalde
theorie van Mesker (1969).
Hij hanteerde vier fasen in de motorische ontwikkeling: de slurffase (tot 4 jaar),
symmetrische fase (4-5 jaar), lateraliteit (5-6 jaar) en dominantiefase (6-8 jaar).
Mesker veronderstelde, dat het kind deze fases in een vaste volgorde doorloopt.
Deze gedachte strookt niet meer met de huidige opvatting, dat het verloop van
de motorische ontwikkeling een samenspel is van biologische (waaronder
genetische), omgevings- en taakgebonden factoren (Jongmans, 2007).
Hedendaagse studies tonen, in tegenstelling tot wat Mesker beweerde, aan, dat er
geen ontwikkeling van lateraliteit1 plaatsvindt (Bonhof, Veldhuizen & Werdler, 2005).
Er zijn dus geen fasen aan te brengen in de ontwikkeling van de voorkeurshand.
Links – rechts verschillen vinden hun oorsprong in de hersenen en niet in bepaald
handgebruik. De handvoorkeur is bij de meeste kinderen al op jonge leeftijd
aanwezig. Deze wetenschap van nu vraagt om een andere begeleiding van de
motorische ontwikkeling van kinderen. Het aanmeldingsformulier voor kinderen met
motorische problemen moet daarom aangepast worden.

Het formulier is incompleet, omdat de groepsleerkrachten maar weinig kunnen
melden over de schrijf motorische ontwikkeling van de leerling. Ook is op het
formulier geen ruimte om de vaardigheid van fijn motorische taken te omschrijven. Bij
taken als knippen, plakken, oppakken en manipuleren2 met kleine materialen en
zelfzorgactiviteiten (onder andere handen wassen, veters strikken, knopen of een rits
open en dicht doen) moet je je pols, vingers en duim heel nauwkeurig kunnen
bewegen en sturen. Dit vergt een grote samenwerking. Hoe beter de bewegingen op
elkaar afgestemd zijn (in kracht, tempo en ruimtelijke organisatie) des te beter is de
coördinatie van deze bewegingen (Peerlings, 2007).
1

Lateraliteit is het kiezen van een voorkeurszijde van functioneren (Bonhof, Veldhuizen & Werdler,

2005).
2

Manipuleren is een vaardigheid, waarbij de positie van het voorwerp in de hand wordt aangepast

voor gebruik, positioneren of loslaten. Het voorwerp blijft in één hand en komt tijdens het manipuleren
niet in contact met de onderlaag (Exner, 1992).
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Ik wil me in dit onderzoek richten op het maken van een nieuwe
aanmeldingsprocedure voor de schrijf motorische ontwikkeling van kinderen en fijn
motorische taken in groep 3. Door de nieuwe procedure zou het voor de
groepsleerkracht duidelijker kunnen worden welke observatie- en toets gegevens hij
moet aanleveren om de leerling aan te melden.
Ik kies bewust voor groep 3 omdat ik met de Rotterdamse Kleuterscreening3 (Hijzen,
Oudeboon & de Wilde, 2009) een instrument in handen heb om de motorische
ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4 ½ tot en met 6 jaar duidelijk in beeld te
brengen.

Wat hoop ik te bereiken in dit onderzoek:
Ik ben me er terdege van bewust, dat het belangrijk is de groepsleerkrachten te
betrekken bij mijn onderzoek. Alleen dan ontstaat een formulier dat zowel voor mij als
voor hen hanteerbaar wordt.
Naast het feit, dat ik een aanmeldingsprocedure in handen wil hebben na dit
onderzoek, wil ik de leerkrachten van groep 3 helpen met het in beeld brengen van
de schrijf motorische ontwikkeling en fijn motorische taken van de kinderen. Ik ga ze
daar in het begin bij ondersteunen door de procedure vooraf te bespreken en het
formulier samen in te vullen. Op deze manier hoop ik, dat ze motorische problemen
beter leren signaleren.

Relevantie van dit onderzoek:
Door dit onderzoek hoop ik handvatten aan te reiken om de motorische ontwikkeling
van kinderen in groep 3 te bekijken, registreren en beoordelen.
Daarnaast is dit onderzoek relevant, omdat ik hiermee een motorische
aanmeldingsprocedure in handen heb, die ik kan uitdragen in het
samenwerkingsverband en onze stichting. Met de bezuinigingen passend onderwijs4
in het vooruitzicht is de stichting namelijk gestart met het opzetten van een eigen
expertise centrum. Ik hoop als MRT-er een bijdrage hieraan te kunnen leveren.

3

Zie bijlage I : Rotterdamse Kleuterscreening

4

Zie bijlage II : Artikel passend onderwijs in Brabants Nieuwsblad
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Hoofdstuk 1: Probleemstelling en onderzoeksvraag
1.1 Praktijksituatie
Doordat de school waar ik werkzaam ben in de afgelopen achttien jaar is uitgegroeid
tot een school met duizend leerlingen kwamen er vaak nieuwe leerkrachten bij. De
school groeide letterlijk steeds maar weer uit zijn voegen en naast de praktische
zaken als organisatie en huisvesting zorgde dit ook voor onrust op de werkvloer.
Nieuwe mensen brengen andere ideeën en opvattingen mee met als resultaat, dat
opgezette plannen en werkwijzen langzaam van het toneel verdwijnen. Regelmatig
wordt van groep gewisseld. Door onder andere onvoldoende overdracht verwateren
afspraken. Zo werd bijvoorbeeld jaren terug vrij gestructureerd volgens een methode
gymles gegeven vanaf groep 3. Nu is deze doorgaande lijn weggezakt. Dit schooljaar
is een werkgroep gestart om met een vernieuwde methode de gymlessen weer
nieuw leven in te blazen.
Na een studiedag (8-11-10) waarin onze toekomstvisie centraal stond concluderen
we met zijn allen na afloop, dat er behoefte is aan rust! We willen alle onderwijsvernieuwingen, die de afgelopen jaren zijn opgestart, eerst eens goed
implementeren.
Door de komst van MRT in de zorgstructuur zijn collega‟s zich bewuster geworden
van het belang van een goede motorische ontwikkeling bij kinderen. Ik merk, dat het
nodig is om dit regelmatig weer onder de aandacht te brengen. De leerkracht krijgt
immers veel informatie. Vanuit allerlei invalshoeken worden eisen gesteld. Door deze
werk- en tijdsdruk ervaren leerkrachten het als lastig om alles in de groep en
daarbuiten voor elkaar te krijgen.
Rondom de zorg zijn afspraken en procedures te vinden in de zorgmap. Maar, zo
geven collega‟s aan, het is lastig zoeken naar iets waarvan je het bestaan niet eens
afweet.
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1.2 Probleemstelling
De aanmeldingsprocedure voor een mogelijke MRT leerling wordt op het moment
door de meeste collega‟s niet meer naar behoren gevolgd.
Het is leerkrachtafhankelijk of een leerling met motorische problemen wordt
gesignaleerd en aangemeld.
Door verschillende screeningsinstrumenten te vergelijken wil ik een school specifiek
instrument ontwikkelen waar leerkrachten op onze school goed mee uit de voeten
kunnen, zonder dat zij werk- en tijdsdruk ervaren.

1.3 Onderzoeksvraag
Hoe kan ik samen met mijn collega‟s uit groep 3 een fijn- en schrijf motorisch
screeningsinstrument ontwikkelen, waarmee kinderen, bij wie de motoriek in de klas
belemmerend werkt, tijdig kunnen worden aangemeld in de MRT?

1.4 Deelvragen
Om tot een valide antwoord te komen, heb ik mijn onderzoeksvraag opgesplitst in de
volgende deelvragen:
-

Welke problemen kunnen belemmerend werken op de schrijf motorische
ontwikkeling en fijn motorische taken bij kinderen van 4 ½ tot 7 jaar?

-

Welke screeningsinstrumenten op het gebied van de fijne motoriek zijn
bruikbaar voor deze leeftijdsgroep?

-

Wat vinden de ontwikkelaars van deze instrumenten van belang om te
observeren?

-

Wat moeten kinderen in de leeftijdsgroep van 4 ½ tot 6 jaar beheersen om met
het schrijfonderwijs te kunnen starten?

-

Op welke manier is het observeren praktisch en ervaren mijn collega‟s het als
handig?
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Hoofdstuk 2: Theoretische onderbouwing
2.1 Introductie
“Op jonge leeftijd zetten kinderen hun eerste krabbels op papier. Al in de
kleutergroep raken ze geïnteresseerd in letters. De meeste kinderen vinden in deze
periode tijdens het experimenteren met deze losse letters een eigen manier om hun
pen of potlood te gebruiken.” Van Gelder jr. & Stroes (2002) zijn van mening, dat dit
niet altijd op de meest handige en beste manier gebeurt.
Verder geven zij in het Leerlingvolgsysteem “Bewegen en Spelen” (2002) aan, dat
kinderen zich in de jaren, die voorafgaan aan het eerste schrijfonderwijs, al veel
(voorwaardelijke) aspecten van (het leren) schrijven eigen maken. Het is gebleken,
dat in de loop van de ontwikkeling zich echter allerlei problemen kunnen
manifesteren. Deze kunnen veroorzaakt worden door aandoeningen en stoornissen
van de motoriek, maar ook door geringe aanleg, een gebrek aan oefening of door
onvoldoende visueel-motorische vaardigheden. Volgens Van Gelder jr. & Stroes
hebben ongeveer 20 % van de kinderen een zwakke fijne motoriek. Fijn motorische
vaardigheden ontwikkelen zich bij deze kinderen niet vanzelf. Vaak komt het
schrijfonderwijs voor hen eigenlijk te vroeg. Het is belangrijk, aldus Van Gelder jr. &
Stroes, om de (schrijf) motorische mogelijkheden en onmogelijkheden van deze
kinderen duidelijk in beeld te brengen om tot een gedegen aanpak te komen.
In het Evidence Statement5 (2011) benadrukt de projectgroep ook het belang van
het ontwikkelen van goede screeningsinstrumenten voor het onderwijs. Uit
onderzoek van de projectgroep blijkt het aannemelijk, dat de criteria waarop
leerkrachten hun oordeel over het schrijfresultaat baseren niet duidelijk zijn.
Hieruit maak ik op, dat het zinvol is een instrument te ontwikkelen waarmee alle
leerkrachten op eenzelfde manier de leerling met schrijfproblemen observeren en
beoordelen. Hiermee wordt de leerling met schrijfproblemen objectiever gescreend.
De MRT-aanmelding zou hierdoor minder leerkrachtafhankelijk kunnen worden.

5

Evidence Statement: https://www.kngfrichtlijnen.nl/657/Evidence-Statements.htm
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2.2 Oorzaken die van invloed zijn op het schrijven
Schrijven is een ingewikkeld proces. Bij deze vaardigheid, zo stelt Lindeman (1988),
wordt door de complexiteit van de bewegingen een beroep gedaan op een hoog
niveau van coördinatie.
Het is van belang een goed beeld te krijgen waardoor schrijfproblemen kunnen
ontstaan. Als een leerkracht een mogelijke oorzaak voor het schrijfprobleem weet,
kan hij gemakkelijker de begeleiding geven die het kind nodig heeft.

Het Evidence Statement (ES) definieert schrijven als het op papier zetten van een
boodschap. Schrijven kan gezien worden als een motorische vaardigheid, een
communicatiemiddel en een expressiemiddel. De kwaliteit van het schrijven wordt
bepaald aan de hand van:
-

de inhoud van de boodschap;

-

het spellen en stellen;

-

de leesbaarheid van de letters, woorden en zinnen;

-

de schrijfbeweging;

-

de snelheid en de volhoudtijd.

De projectgroep bevestigt in het ES de relatie tussen het schrijven als taalkundige
activiteit en het schrijven als motorische handeling. Door de samenhang tussen
schrijven als motorisch proces en de cognitieve processen lezen, spellen en stellen is
het ook van belang inzicht te hebben in de onderwijsprestaties van het kind.
Lindeman (1988) geeft in grote lijnen drie grondoorzaken6 aan, waardoor
schrijfproblemen kunnen ontstaan.
Ruytenberg- Wegbrands (2002) benoemt in „Schrijven op maat‟ specifiek de
zintuigsystemen als mogelijke oorzaken van genoemde schrijfproblemen. Het
schrijven is volgens haar een sensomotorische vaardigheid: de invloed van de
zintuigen is belangrijk. Denk maar aan het schrijven tussen de lijntjes en hanteren
van het schrijfmateriaal.

6

Zie bijlage III : Oorzaken van schrijfproblemen volgens Lindeman (1988).
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Verschillende studies hebben het effect van sensomotorische interventies
onderzocht.
In het ES (2011) staat vermeldt:
“Er zijn aanwijzingen, dat het aanbieden van een individueel aangepaste interventie,
bestaande uit een scala van sensomotorische activiteiten en schrijfinstructie bij
kinderen uit groep 3 met een lage Sociaal-Economische Status (SES) resulteert in
een significante verbetering van de leesbaarheid van het handschrift in vergelijk met
een controlegroep zonder interventie (B Peterson & Nelson, 2003).”
Den Haan, Hiele en Kok (2006) stellen, dat een kind met problemen op vestibulair7
gebied moeilijkheden kan ondervinden bij het leren schrijven. Dit wordt veroorzaakt,
doordat het kind moeite heeft met evenwicht en coördinatie.
Daarnaast kan onder- en overgevoeligheid ten opzichte van de zwaartekracht en
onder- en overgevoeligheid voor bewegen ontstaan.
Verder kan een kind problemen ondervinden wanneer hij een verminderde tactiele8
waarneming heeft (Den Haan, Hiele & Kok 2006). Dit zorgt namelijk voor een
verminderde waarneming van jezelf.
Het aanleren van fijn motorische vaardigheden kost kinderen met een verminderde
tactiele discriminatie 9 duidelijk meer moeite (Den Haan, Hiele & Kok 2006).
Kinderen met tactiele overgevoeligheid hebben een afweer van gevoelsprikkels en
proberen die zoveel mogelijk te vermijden.
Kinderen met tactiele ondergevoeligheid registreren de tactiele informatie
onvoldoende en hebben daardoor altijd „honger‟ naar tastprikkels.
Met kinesthesie10 wordt bewegingsgewaarwording bedoeld (Den Haan, Hiele & Kok
2006). Als een kind leert om een pen op de juiste wijze vast te houden gebeurt dit op
7

Het vestibulair systeem is het zintuigsysteem,dat het evenwicht regelt (Den Haan, Hiele & Kok 2006).

8

Het tactiel systeem is het zintuigsysteem waarmee je voelt (Den Haan, Hiele & Kok 2006).

9

Tactiele discriminatie is de mogelijkheid tot het onderscheiden van verschillende tastprikkels (Den

Haan, Hiele & Kok 2006).
10

Kinesthesie is de inwendige gewaarwording in het lichaam die ons informeert over de positie en de

stand van het lichaam in de ruimte (Den Haan, Hiele & Kok 2006).
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basis van inwendige kinesthetische feedback. De visus wordt dan onder andere
gebruikt voor fijne correcties en het plaatsen van de letters op de lijn. Veel kinderen
met zwakke kinesthetische mogelijkheden hebben een onhandige pengreep. Verder
heeft het kind moeite om de juiste druk te gebruiken en gaat soms veel harder
knijpen en duwen om zodoende zijn kinesthetische input te vergroten (CorstensMignot et.al., 2002 in Den Haan, Hiele & Kok 2006).
Vaak hebben deze kinderen een lager schrijftempo en verloopt het schrijven minder
vloeiend. Ze hebben een groot deel van hun energie nodig om de schrijfbeweging
visueel te begeleiden.
Uit onderzoek door Smits-Engelsman e.a. (2010) blijkt echter dat het aannemelijk is,
dat noch het testen noch het trainen van kinesthesie een meerwaarde heeft bij
zwakke schrijvers.

Voor het werken op school is het belangrijk, dat het visuele systeem goed
functioneert. Veel kinderen met visuele problemen hebben moeite om stil te zitten,
de aandacht erbij te houden en hun werk af te maken. Daarbij is het zo, dat als veel
energie besteed moet worden aan de motorische componenten van het kijken,
weinig energie over is voor de interpretatie en verwerking van de visuele prikkels.
Tot slot; Baauw-van Vledder en Van Dijk maken in „Schrijven met zorg‟ (2000) een
onderscheid tussen schrijfstoornissen en schrijfproblemen (ontleend aan Den Dulk,
1994). Zij spreken over een stoornis als het probleem in het kind zelf zit. Bij
schrijfmoeilijkheden wordt het probleem veroorzaakt door negatieve invloeden van
buitenaf. Voorbeelden zijn een problematische thuissituatie, problemen in de directe
omgeving van de leerling, een verkeerde aanpak van het schrijfonderwijs of een
slecht pedagogisch klimaat.

2.3 Enkele vaardigheden die verschillende instrumenten van belang vinden om
te observeren
De fijne motoriek is een belangrijk onderdeel van de schrijfvaardigheid.
Schrijfproblemen kunnen het gevolg zijn van een achterstand in de ontwikkeling van
motorische vaardigheden.
Het is aannemelijk, blijkt uit onderzoek door Smits-Engelsman (2001), dat op de
Movement Assessment Battery for Children – 2 (Henderson &Sugden, 2010)
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zwakkere schrijvers een lagere score behalen op het onderdeel handvaardigheid. Dit
onderzoek toont de relatie tussen fijne motoriek en schrijven. Zij concludeert, dat de
invloed van een beperking in de fijne motoriek op het schrijven groter is naarmate het
schrijven slechter is.

Van Gelder jr. & Stroes (2002) kiezen voor het observeren van verschillende
vaardigheden, die direct of indirect van groot belang zijn voor de schrijf motorische
ontwikkeling, namelijk stilstaan, stuiten, opponeren, knippen, tekenen en het
schrijftempo.

De Korte Observatie Ergotherapie Kleuters (KOEK) is ontwikkeld als
ergotherapeutische screening voor kleuters in het regulier basisonderwijs om te
beoordelen of de kleuter toe is aan het (voorbereidend) schrijven (Hartingsveldt et al.,
2006). De KOEK biedt een richtlijn voor de diagnostiek van de fijn motorische
kleutervaardigheden.

Hartingsveldt (et.al., 2006) omschrijven, evenals Van Gelder jr. en Stroes, het
knippen als een complexe klein motorische vaardigheid. Het kind moet in de ene
hand het papier vasthouden en hanteren (ondersteunende hand) terwijl de andere
hand de knipbeweging moet maken (sturende hand). Deze vaardigheid ontstaat niet
automatisch maar moet geoefend worden.
Knippen is een prima voorbereiding op het gebruik van een goede pengreep11. Bij
het knippen worden namelijk dezelfde intrinsieke handspieren gebruikt als bij het
gebruik van een dynamische rijpe pengreep (Meyers, 2006). Tevens draagt knippen
bij aan het onafhankelijk functioneren van de twee gedeelten van de hand.
In de KOEK is het eindresultaat van de kniptaak maar een klein onderdeel van de
observatie. Deze richt zich namelijk ook op de coördinatie van het knippen, de
schaargreep, de positie van de armen, vasthouden en overpakken van het papier
door de andere hand, de uitvoering van het knippen en de aanwezigheid van mee
bewegingen. Het LVS “Bewegen en Spelen” kijkt vooral naar het knipproduct12.
11

Zie bijlage IV : Pengrepen

12

Zie bijlage V : Het observeren en registreren van de fijn motorische taak „knippen‟ met behulp van

het LVS “Bewegen en Spelen” en de KOEK
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Het LVS “Bewegen en Spelen” observeert het opponeren, omdat de oppositie van de
duim nodig is voor een ronde webspace13, een belangrijk aspect voor een rijpe
pengreep. Tevens is het opponeren van belang voor de ontwikkeling van de
grijpfunctie14. Smits-Engelsman e.a. concluderen in hun literatuurstudie dat het
aannemelijk is, dat de fijne motoriektaak „successieve vinger-duimoppositie‟
van indirecte invloed is op de schrijfmotoriek (Berninger 1992, Abbott 1993,
Berninger 2006b).
In de KOEK staat de manipulatie in één hand uitvoerig omschreven 15. Deze
manipulatieve vaardigheden definieert Exner (1992) als vaardigheden, waarbij de
positie van het voorwerp in de hand wordt aangepast voor gebruik, positioneren of
loslaten. Het voorwerp blijft in één hand en komt tijdens het manipuleren niet in
contact met de onderlaag. In-hand manipulatie behelst zowel translatie-,
schuif- als enkelvoudige en complexe rotatiebewegingen16 van de vingers, zodat de
gehanteerde objecten (ook een potlood of pen) adequaat in de hand verplaatst
worden teneinde de taak te kunnen uitvoeren (Exner, 2006).
Om te manipuleren in één hand pakt het kind kleine voorwerpen met de duim- en
vingertoppen. Er is oppositie van de duim en het kind beweegt zijn duim en vingers
onafhankelijk van elkaar17. De precieze controle van vinger- en duimbewegingen zou
sterk geassocieerd zijn met het schrijfresultaat aldus Smits-Engelsman e.a. in haar
literatuurstudie.

13

De webspace is de ruimte tussen duim en wijsvinger (Den Haan, Hiele en Kok 2006).

14

Zie bijlage VIII : LVS registratieblad opponeren

15

Zie bijlage IX : KOEK registratieblad manipuleren

16

Translatie is het verplaatsen van een voorwerp in de hand van de toppen van de vingers en duim

naar de handpalm of andersom. Het voorwerp wordt bewogen van handpalm naar vingertoppen.
Rotatie is het draaien van een voorwerp tussen de toppen van je vingers en duim. De schuifbeweging
is een lineaire beweging van het voorwerp met de vingertoppen om de positie van een voorwerp op de
vingertoppen te wijzigen.
17

Zie bijlage X : De ontwikkeling van de manipulatieve vaardigheden gedurende het eerste tot en met

het zevende levensjaar.
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2.4 Wat observeert de schrijfmethode Zwart op wit (Legierse &Smits, 2007) in
groep 3?
Schrijven is een continu proces van kijken, denken en doen. Wie leert schrijven, leert
meerdere deelprocessen beheersen en gelijktijdig toepassen.
De methode Zwart op wit ziet schrijven in de eerste plaats als bewegen. Vormen van
letters en cijfers ontstaan door bewegen. De vormen bepalen de beweging en vice
versa. Wie schrijft, maakt dus met één hand kleine gecontroleerde bewegingen met
een schrijfinstrument.
Naast deze motorische vaardigheid spelen ook vorm, inhoud en controle een rol.

Comfortabel schrijven lukt alleen met een goed verzorgd schrijfproces. SmitsEngelsman e.a. tonen in hun onderzoek een zwakke tot matige relatie tussen de
zithouding en de vloeiendheid van het schrijven. Een instabiele romphouding kan
invloed hebben op het schrijfproces en schrijfproduct.
In groep 3 wordt meerdere keren per jaar een procesobservatieles18 ingepland.
Om goed te kunnen schrijven is meerdere dingen tegelijk kunnen doen een vereiste.
Verschillende houdingen van romp, benen en hoofd combineren met verschillende
lokale bewegingen in schrijfarm, schrijfhand, niet-schrijfarm en niet-schrijfhand is
voor jonge kinderen nog moeilijk. Verwacht van leerlingen in groep 3 niet, dat ze dit
schrijfproces al helemaal onder de knie hebben. Bovendien hebben ze ook nog veel
behoefte om te bewegen.

Het schrijfproduct is het resultaat van het schrijfproces. Het is dat wat grafisch wordt
vastgelegd. Zwart op wit houdt zich vast aan de volgende zes productcriteria:
de grootte van het schrift
de vormen in de tekens
de op- en neerhalen
de afwerking van de tekens
de verbindingen
het omgaan met ruimtes (spatiëring)

18

Zie bijlage XI : Individuele observatielijst schrijfproces groep 3 – 8
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In groep 3 neemt men vijf keer een producttoets af. Hierna kan de individuele
observatielijst19 ingevuld worden, die bestaat uit een beheersingslijst cijfers, letters
en leestekens. Ook is een kleine ruimte overgelaten om de productcriteria met + , +
, - te beoordelen.

Met de SOS (Systematische Opsporing van Schrijf motorische problemen) kunnen
motorische schrijfproblemen in de leeftijdscategorie van 7 tot 12 jaar opgespoord
worden. De items van de SOS20 komen grotendeels overeen met de 6 productcriteria
van Zwart op wit.

2.5 Vragenlijsten
Het ES (2011) vermeldt:
“Meestal worden vragenlijsten gebruikt als screeningsinstrument. Deze geven een
indruk van het (schrijf)motorisch functioneren van een kind. De schrijf motorische
vaardigheden worden met een dergelijk instrument niet direct gemeten, maar er
wordt een subjectief oordeel verkregen van het kind, de ouders of de leerkracht over
het ervaren probleem. Het is daarom altijd noodzakelijk om kinderen, die uitvallen op
een screeningsinstrument alsnog te testen met een motorische test, teneinde vast te
stellen of het subjectieve oordeel wordt bevestigd door een objectieve meting van de
motoriek.”
Er zijn, volgens de projectgroep (ES, 2011), aanwijzingen dat de Groninger Motoriek
Observatieschaal (GMO)21 en de Nederlandse Movement Assessment Battery for
Children-2 (Movement ABC-2) Checklist22 kunnen worden gebruikt door ouders en
leerkrachten om motorische problemen in kaart te brengen (C Schoemaker, 2003b;
Schoemaker et al., 2008; Smits-Engelsman, 2010b).

19

Zie bijlage XII : Individuele observatie- en beheersingslijst groep 3

20

Zie bijlage XIII : SOS scoreformulier en observatieformulier

21

Zie bijlage XIV : Groninger Motoriek Observatieschaal

22

Zie bijlage XV : Movement Assessment Battery for children – 2 checklist
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Hoofdstuk 3: Onderzoeksmethodologie
3.1 Type onderzoek
In dit onderzoek heeft de MRT aanmeldingsprocedure voor leerlingen in groep 3
centraal gestaan. Het onderzoek heeft plaatsgevonden van december tot en met mei
2011.
Het is een actieonderzoek (Kallenberg, 2007) met als vertrekpunt een situatie, die als
problematisch wordt ervaren. Het uiteindelijke doel van actieonderzoek is te komen
tot een blijvende concrete verbetering van het eigen onderwijs.
Het onderzoek dient geen ander doel dan het oplossen van het probleem.

3.2 Critical friends en andere betrokkenen
Actieonderzoek gebeurt vaak in dialoog met collega‟s of vakgenoten.
Deze zogenaamde critical friends (Kallenberg, 2007) en de begeleider van dit
onderzoek hebben me geholpen tijdens het hele proces. Dit deden zij door te:
-

informeren: tips, adviezen en suggesties geven

-

bemoedigen: moed inspreken om door te gaan, waardering geven

-

uit te wisselen: praten over ervaringen

-

modelleren: laten zien hoe iets aangepakt kan worden

-

verkennen: vragen stellen met het oog op het verhelderen van een ingebracht
probleem

(Ponte, 2002, p.53/54 in Kallenberg, 2007)
Verder waren vanuit de praktijksituatie drie collega‟s van groep 3 bij dit onderzoek
betrokken. De intern begeleider (tevens bouwcoördinator 3 / 4 en adjunct directeur)
heeft toestemming gegeven voor dit onderzoek en feedback op het eindresultaat.
Dhr. Legierse23 maakte als specialist in het schrijfonderwijs en hoofdauteur van de
schrijfmethode Zwart op wit, die wij op school gebruiken, deel uit van het onderzoek.

23

Dhr. Legierse is schrijfdocent bij de IB-RT opleiding van Hogeschool Holland Academy en als

ambulant begeleider verbonden aan Mytylschool Roosendaal. Hij is gespecialiseerd in het onderwijs
aan en begeleiding van leerlingen met motorische beperkingen en één van de hoofdauteurs van de
schrijfmethode Zwart op wit.
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3.3 De onderzoeksmethode: het verzamelen van data
Elke leraar is lid van een team. Samenwerken is een belangrijke leraarbekwaamheid.
(SBL, 2004 in Kallenberg, 2007) Bij het uitvoeren van actieonderzoek is intensief
overleg met betrokkenen belangrijk. Zij zijn een belangrijke informatiebron.
Met drie collega‟s uit groep 3 zijn doelgerichte gesprekken gevoerd met behulp van
het gestructureerd interview (Kallenberg, 2007). Bij een gestructureerd interview krijgt
iedereen dezelfde vragen voorgelegd. Deze zijn door mij vooraf opgesteld. Ik heb de
collega‟s onafhankelijk van elkaar gesproken, zodat ik de antwoorden en meningen
gemakkelijk naast elkaar kon leggen om te vergelijken. Dit kwam de objectiviteit ten
goede. Na verslaglegging van ieder interview, waarin ik het volledige gesprek
uitschreef, heb ik een data-analyse gemaakt. Door het vrijwel letterlijk beschrijven
van de resultaten met behulp van de videobeelden heb ik de objectiviteit zoveel
mogelijk gewaarborgd.
De data-analyse bestaat uit tien tabellen. Elke tabel heeft steeds betrekking op een
tijdens het interview gestelde vraag. Op deze manier staan alle data ordelijk
weergegeven en was het gemakkelijker om te zoeken naar patronen,
overeenkomsten en verschillen. Zo kwam ik erachter hoe mijn collega‟s momenteel
de fijn motorische ontwikkeling en schrijfvaardigheden van kinderen observeren,
registreren en beoordelen en welke observatiegegevens zij van belang vinden.
Verder kwam ik via het interview te weten hoe ze met een schrijfprobleem omgaan
en wanneer zij een leerling aanmelden voor MRT. Tenslotte had het interview als
doel te achterhalen wat mijn collega‟s van het huidige MRT aanmeldingsformulier
vinden en hoe dit verbeterd kan worden.
Ik ben me ervan bewust, dat ik met deze manier van onderzoeken allesbehalve een
neutrale buitenstaander ben. Het is niet te voorspellen in welke mate mijn
aanwezigheid of vraagstelling de antwoorden heeft beïnvloed (Kallenberg, 2007).
Kallenberg geeft aan dat dit subjectieve element in de resultaten geen reden hoeft te
zijn om deze vorm van onderzoek niet te beoefenen.

Om mijn kennis met betrekking tot de verschillende onderzoeks- en observatie
instrumenten te vergroten ben ik een literatuurstudie gestart. Hiermee wilde ik een
antwoord krijgen op de deelvraag wat van belang is om te observeren. Tevens heb ik
me verdiept in verschillende manieren van registreren om te komen tot een praktisch
instrument voor onze school.
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Dhr. Legierse24 heeft zich de afgelopen jaren verdiept in de rol van motoriek en
beweging binnen het leren schrijven
Ik ben met dhr. Legierse in gesprek gegaan en heb daarbij het semi-gestructureerd
interview als onderzoeksmiddel gebruikt. Er is voor deze gespreksvorm gekozen,
omdat ik min of meer doelgericht met vragen wilde achterhalen wat bij Legierse leeft
aan ideeën, opinies, meningen en ervaringen (Kallenberg, 2007). Omdat de volgorde
van de vragen niet vast stond en Legierse veel te vertellen had, werd het een open
gesprek, waarin voldoende ruimte was tot doorvragen en verscheidene onderwerpen
aan bod kwamen. Door middel van het interview wilde ik te weten komen welke
observatie- en onderzoeksgegevens volgens Legierse van belang zijn met betrekking
tot het probleem. Tevens stond de manier waarop de leerkracht en de MRT-er aan
deze gegevens komen centraal. Daarnaast spraken we over mijn rol als MRT-er op
school en hoe ik meer coachend te werk kan gaan.
De opvattingen van Legierse zijn verwerkt in de data-analyse.

De camera gebruikte ik als een handig hulpmiddel tijdens het afnemen van de
interviews. Hierdoor kon ik me volledig op de vragen en de geïnterviewde richten.
Ik heb gekozen voor een kwalitatief onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek zijn
in woorden geschreven. Deze manier heeft wel als nadeel, dat het tijdrovend is om
alle data te verwerken in een verslag (Kallenberg, 2007). Omdat het onderzoek
kleinschalig is, was het echter lastig om kwantitatieve gegevens te verzamelen.
Bovendien had ik als doel om de MRT aanmelding in samenwerking met collega‟s te
ontwikkelen. In gesprek gaan met hen was voor mij de meest effectieve
onderzoeksmethode.

Na alle interview gegevens te hebben verwerkt, ben ik op zoek gegaan naar
relevante informatie verkregen uit de literatuurstudie, interviews met collega‟s en
Legierse. Mijn onderzoeksvraag met deelvragen waren hierbij het uitgangspunt.
De overeenkomstige uitspraken en informatie heb ik gebundeld. Hierna kon ik aan de
slag met het ontwikkelen van het fijn- en schrijf motorisch screeningsinstrument voor
onze school.

24

http://www.zwartopwit-schrijven.nl/web/Over-Zwart-op-Wit/Meningen-en-ervaringen/Auteur/Leon-

Legierse.htm
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3.4. Validiteit
Onderzoek dient betrouwbaar te zijn. Meet ik wel wat ik wil weten?
Goed onderzoek is valide. Het moet datgene onderzoeken waarop het zich volgens
de probleemstelling en de onderzoeksvragen richt. Validiteit gaat dus over de
„juistheid‟ of „correctheid‟ van de onderzoeksgegevens (Kallenberg, 2007).

Een onderzoek is betrouwbaar wanneer het dezelfde resultaten oplevert als het op
precies dezelfde manier wordt herhaald. (Kallenberg, 2007) Bij actieonderzoek is dit
echter niet mogelijk omdat door het onderzoek de situatie is veranderd. Het is niet
mogelijk het onderzoek onder dezelfde omstandigheden te herhalen.
Bij onderwijsonderzoek is transparantie daarom van groot belang om de
betrouwbaarheid van het onderzoek te realiseren.

3.5 Triangulatie
Triangulatie maakt een onderzoek valide.
Dit heb ik gedaan door informatie uit verschillende bronnen te verzamelen en met
elkaar te vergelijken (Kallenberg, 2007) Door meerdere personen bij het onderzoek
te betrekken is triangulatie toegepast. Dit verhoogde de betrouwbaarheid van het
onderzoek. Ik onderzocht de praktijksituatie door bij drie collega‟s een interview af te
nemen. Met het literatuuronderzoek achterhaalde ik wat deskundigen over mijn
onderzoeksvraag te melden hadden.
Het interview met Legierse nam ik af om de mening van een deskundige in de
praktijksituatie mee te nemen in mijn onderzoek en deze te vergelijken met de
informatie, die ik tegenkwam tijdens mijn literatuuronderzoek.
Alle relevantie data is opgenomen in de analyse. Tussentijdse resultaten zijn aan de
betrokkenen voorgelegd.

3.6 Ethische reflectie op het praktijkonderzoek
Aan de directie van de school is toestemming gevraagd voor dit onderzoek. De
directie is op de hoogte gebracht van het doel en belang van het onderzoek voor de
school.
Vervolgens is medewerking gevraagd aan drie collega‟s van groep 3.
Afspraken, die ik gemaakt heb met de betrokkenen, zijn zorgvuldig nagekomen.
Verder besprak ik met hen hoe de door hen verstrekte gegevens worden gebruiken.
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Ook is toestemming tot publicatie gevraag aan de betrokkenen na afronding van het
meesterstuk. In het gehele stuk blijven alle betrokkenen anoniem. Hiermee voldoet
dit onderzoek aan het principe van zorgvuldigheid, nalatigheid, auteurschap en
geheimhouding (Boerman, 2008).

In de grondhouding speelt de eis van volledigheid een belangrijke rol (Boerman,
2008) Het verslag is na de interviews voorgelegd aan de betrokken personen. Op
deze manier konden zij controleren of ik geen informatie achterhield en alles goed
heb geïnterpreteerd. Legierse heeft het gespreksverslag gelezen en bevestigd dat ik
het gesprek op een juiste manier heb weergegeven.
Mijn collega‟s waren het ook eens met de verslaglegging.
Ik heb gevraagd of zij nog toevoegingen of aanvullingen hadden. Tussentijdse
resultaten heb ik besproken, zodat zichtbaar was wat met de gegeven informatie
gebeurde. Op deze manier kregen zij de mogelijkheid om wijzigingen of
verbeterpunten aan te geven.

Alle gegevens zijn vertrouwelijk behandeld en de resultaten van het onderzoek zijn
volledig weergegeven. Gedurende het hele onderzoeksverslag heb ik bij
gebruikmaking van andermans werk een duidelijke bronvermelding verricht.

Critical friends en de begeleider van dit onderzoek hebben het proces kritisch
gevolgd. Dit gebeurde met een collegiale inzet om elkaar te helpen. Men had respect
voor elkaars werk zonder enige vorm van concurrentie. (Boerman, 2008)
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Hoofdstuk 4: Data verzameling en analyse
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd.
In bijlage XVI is de planning van het onderzoek overzichtelijk weergegeven.

4.1 Beschrijvingen, data-analyse en resultaten
Tijdens dit onderzoek zijn drie collega‟s uit groep 3 geïnterviewd25. In onderstaande
tabellen staat omschreven wat iedere collega afzonderlijk heeft geantwoord. De
tabellen geven de overeenkomsten en verschillen weer en de mening en ervaringen
van Legierse26.

Tabel 1:Hoe ziet het begin van een schrijfles eruit?
Collega 1 (groep 3 A):
Collega 2 (groep 3 B):
Collega 3 (groep 3 E):
Bewegingsspelletje. (niet altijd)
Bewegingsspelletje. (niet altijd)
Bewegingsspelletje. (niet altijd)
Bespreken van de schrijfproces- Letterfilmpje op het digibord
Bespreken van de schrijfprocesdoelen met behulp van omklapdoelen met behulp van omklapboekjes en poster.
Kinderen het plezier in schrijven boekjes en poster.
De letter klassikaal verkennen
bijbrengen staat voorop.
en bespreken. Verbale
ondersteuning is hierbij
belangrijk.
Legierse: De methode reikt aan het begin en einde van de les motorische oefeningen aan. Legierse
vindt het belangrijk, dat kinderen deze oefeningen regelmatig krijgen aangeboden.

Tabel 2:Welke fijn- en schrijf motorische observaties verrichten de leerkrachten?
Collega 1 (groep 3 A):
het schrijfproces
(pengreep, pendruk,
houding aan tafel, ligging
van de ellebogen,
schouders naar beneden
enz.)
tijdens knutselactiviteiten
en alledaags handelen

Collega 2 (groep 3 B):
Komen tot een goede schrijfhouding en potloodhantering.
voorkeurshand
potloodgreep
druk op het papier
bewegingsbanen
motorische ontwikkeling
van grof naar fijn

Collega 3 (groep 3 E):
het schrijfproces
lettertrajecten en andere
productkenmerken
plaats van de letters in de
zone
manier van tekenen,
kleuren, knippen en
vouwen
fijn motorische hand- en
vingerspelletjes
Legierse: Neemt bij een fijn motorisch probleem de manipulatietaak af om nader te onderzoeken
waardoor het kind problemen ondervindt. Observeert de knipvaardigheid als het kind moeite heeft met
27
knippen. Bij een schrijfprobleem dient volgens Legierse de grafomotoriek van het kind bekeken te
25

Zie bijlage XVII tot en met XIX : Verslagen van de interviews met collega‟s groep 3

26

Zie bijlage XX : Verslag van het interview met dhr. Legierse

27

Grafomotoriek: Pen- en papiertaken met als doel de grafische oog-handcoördinatie en bewegings-

differentiatie aan te leren, te stimuleren en te verbeteren.
http://revalidatiewuustwezel.be/team/ergotherapeuten.html
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worden. Daarnaast is het belangrijk de leesbaarheid van het schrijfproduct te onderzoeken. Legierse
kijkt daarbij naar vorm, ruimte, grootte, traject en helling. Legierse benoemt verder het observeren van
de pengreep, het schrijftempo en of het kind pijn en vermoeidheidsklachten laat zien.

Tabel 3:Op welke manier observeren de leerkrachten?
Collega 1 (groep 3 A):
Tijdens de schrijfles rondlopen
en al observerend corrigeren.

Collega 2 (groep 3 B):
Collega 3 (groep 3 E):
Tijdens de schrijfles rondlopen
Tijdens de schrijfles rondlopen
en al observerend corrigeren.
en al observerend corrigeren.
mondeling
aantikken
lichaamsdeel in juiste stand
zetten
positieve klassikale
opmerking
feedback geven en
bespreken van het
schrijfproduct
Legierse: De MRT-er kan het kind in de klas observeren zonder dat deze het in de gaten heeft. Dit
kan een onderdeel zijn van het onderzoek. Legierse bekijkt vooral wat nodig is en richt zich daarbij op
het specifieke probleem

Tabel 4:Welke acties ondernemen de leerkrachten als ze een kind zien met fijn- en
schrijf motorische problemen?
Collega 1 (groep 3 A):
Het is belangrijk de leerling met
het schrijfprobleem goed te
observeren met behulp van een
handig formulier. (Misschien zijn
de lijsten van de methode
handig.)
Corrigeren van de pengreep,
pendruk en houdingsaspecten.

Collega 2 (groep 3 B):
Eerst zelf een oplossing zoeken;
ander schrijfgerei
een gripper of puntjes op
het potlood
wiebelkussen
oefenwerkbladen voor de
lettertrajecten mee naar
huis

Collega 3 (groep 3 E):
Eerst zelf een oplossing zoeken;
extra verbale
ondersteuning
oefenwerkbladen voor de
lettertrajecten mee naar
huis

Tabel 5:Wanneer besluiten de leerkrachten een kind aan te melden voor MRT?
Collega 1 (groep 3 A):
Als het kind zijn beperkingen
ervaart en last ervan heeft.
- een vaardigheid die niet lukt
- niet mee willen doen of zich
ziek voelen tijdens de gymles
- frustratie
- klagen over vermoeidheid of
pijn in de hand
- weinig schrijfplezier
- krampachtige schrijfhouding
- andere kinderen komen tot
betere teken- en
knutselresultaten
- onhandigheid bij dagelijkse
handelingen

Collega 2 (groep 3 B):
Bij duidelijke problemen op
motorisch gebied wordt hulp
gevraagd aan de MRT-er.
Wanneer het kind groot blijft
bewegen en niet tot de fijnere
schrijfmotoriek komt.  De
motorische schrijfbeweging
komt ondanks alle tips en extra
begeleiding niet op gang.

Collega 3 (groep 3 E):
Een leerling met een slecht
schrijfproduct (onleesbare
letters, foute lettertrajecten en
moeite met het maken van
verbindingen).
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Legierse: Het beoordelen van een schrijfprobleem is volgens Legierse behoorlijk subjectief. Hij stelt
zichzelf de vraag: “Wanneer is een schrijfprobleem zwaar genoeg om hulp in te schakelen?” De
oorzaak kan divers zijn en er kunnen allerlei zaken van invloed zijn. Als uit de aanmelding blijkt dat de
leerling mogelijk meerdere grote problemen heeft (b.v. ook grote motoriek, concentratie, planning) is
het verstandig anderen in te schakelen om het beeld helder te krijgen.
Legierse geeft aan dat duidelijke afspraken noodzakelijk zijn als de MRT-er naar een minder
leerkrachtafhankelijk aanmeldingssysteem toe wil.

Tabel 6:Tegen welke beperkingen lopen de leerkrachten aan?
Collega 1 (groep 3 A):
Onduidelijk wanneer gestopt
mag worden met het corrigeren
van een foute pengreep.
Het is moeilijk om de pendruk bij
kinderen te verminderen.

Collega 2 (groep 3 B):
Fijn motorisch ervaart de
leerkracht geen moeilijkheden.

Collega 3 (groep 3 E):
Lastig om kinderen die dat nodig
hebben bij de fijn motorische
oefeningen extra begeleiding te
geven (tijdgebrek). Ze vindt het
ook moeilijk om de leerling met
het schrijfprobleem goed te
begeleiden.
Ze mist een handig observatie
formulier.

Tabel 7:Wat vinden de leerkrachten van het huidige MRT-aanmeldingsformulier?
Collega 1 (groep 3 A):
Het omcirkelen is duidelijk.

Collega 2 (groep 3 B):
Het is belangrijk het formulier
van te voren goed te bekijken.
De leerkracht kan weinig
melden over het schrijfproces en
schrijfproduct.

Collega 3 (groep 3 E):
- moeite met beoordelen van de
vaardigheden
- moeite met verwoorden van
de kwaliteit van bewegen
- onzekerheid: Zag ik het wel
goed? Bij meerdere pogingen:
Welk resultaat moet ik
noteren?
- moeite met combinatie
observeren en noteren
- moment van observatie:  De
leerling en de groep mogen er
geen last van hebben.  De
leerling mag terwijl geen
aanwijzingen van de
leerkracht krijgen.

Tabel 8:Hoe registreren de leerkrachten hun observaties?
Collega 1 (groep 3 A):
Letters, die de leerling extra
moet oefenen, worden achter in
het schrift geschreven. Na de
toets wordt de klassikale
beheersingslijst ingevuld.
Opvallende observaties worden
op een memoblaadje in het
schriftje van de juf geplakt.

Collega 2 (groep 3 B):
Collega 3 (groep 3 E):
Letters, die de leerling extra
De beheersingslijst
moet oefenen, worden achter in
schrijfproduct is handig. Nu
het schrift geschreven. Na de
schrijft de leerkracht het op een
toets wordt de klassikale
blanco blaadje. In de schriftjes
beheersingslijst ingevuld.
schrijft ze de letters die het kind
Op de blanco achterkant schrijft extra heeft moeten oefenen.
de leerkracht per leerling de
De procesobservatielijst van
procesdoelen die verbeterd
Zwart op wit is heel uitgebreid
moeten worden. De
Dit kost heel veel tijd.
procesobservatielijst bevat alles
waaraan je tijdens de lessen
werkt. Deze wordt niet gebruikt.
Legierse: Wijst mij op het screeningsprogramma in de groep 1 / 2 map van de methode Zwart op wit.
Deze is prima te gebruiken voor een leerling met schrijfproblemen in groep 3. Het is voldoende om
alleen de onderdelen af te nemen, die gericht zijn op het probleem.

25

28

Ik krijg als aanvulling van Legierse een „checklist aanvankelijk schrijven‟ , waarop voorwaarden staan
die kinderen moeten beheersen om met het schrijfonderwijs te kunnen starten.
De leerkracht kan tijdens het observeren en registreren ook gebruik maken van een videocamera.

Tabel 9:Waar zouden de nieuwe MRT aanmeldingsformulieren aan kunnen voldoen?
Collega 1 (groep 3 A):
- open vragen die ertoe doen
- beheersingslijstje
schrijfproduct ( handig om de
niet beheerste letters per
leerling bij de opmerkingen te
„tekenen‟)
- ja/nee of korte woorden
omcirkelen
- bolletjes inkleuren

Collega 2 (groep 3 B):
Collega 3 (groep 3 E):
Het is voor de MRT-er belangrijk - beheersingslijstje
dat de leerkracht d.m.v.
schrijfproduct
observaties het probleem zo
- geen moeilijke termen
duidelijk mogelijk probeert te
gebruiken of deze
omschrijven.
verduidelijken
- alle aspecten van de proces- omschrijvingen (uitschrijven
observatielijst
van de observatie / wat je ziet)
- beheersingslijstje
- voorkomen dat je tijdens het
schrijfproduct (lijst van de
observeren zelf veel moet
methode heeft weinig
schrijven (bewerkelijk)
schrijfruimte)
- bolletjes en omcirkelen
- kopie schrijfproduct
- filmen helpt het probleem
- omschrijvingen (uitschrijven
beter in kaart te brengen (of
van de observatie / wat je ziet)
met z‟n tweeën observeren en
 met verschillende „termen‟
noteren)
gradaties / variaties aangeven
- filmen
- uitlegblad (bijlage met o.a.
foto‟s van mogelijke
pengrepen en schaargrepen)
Legierse: Geeft mij een voorbeeld om op een gerichte manier een open vraag te stellen:
“Waarin verschilt dit kind van andere kinderen? Waarmee valt dit kind op? Wat doet hij anders? Welk
gedrag zie je? Wanneer / in welke situatie? Hoe vaak? Wat is de hulpvraag van het kind? Wat vraagt
het kind aan de leerkracht? Help mij om …….
Het is niet nodig volgens hem een registratieformulier voor het schrijfproces te maken. Deze uitvoerige
lijst zit namelijk in Zwart op wit. Een vrij open vraag als: “Welke problemen constateer je in het
schrijfproces?” moet volgens hem voldoende zijn.
Verder waarschuwt hij me de aanmeldingsprocedure niet te breed te maken.

Tabel 10:Hoe staan de leerkrachten tegenover het opdoen van meer kennis en
vaardigheden omtrent fijne motoriek en schrijven?
Collega 1 (groep 3 A):
- via een workshop
- met Leon Legierse in gesprek

Collega 2 (groep 3 B):
Het is belangrijk om op de
hoogte te blijven van de
nieuwste ontwikkelingen.

Collega 3 (groep 3 E):
Het is altijd interessant om
nieuwe kennis op te doen. Dit
houd je bij de les.

Legierse: Het lijkt hem zinvol om een gerichte, praktische workshop te geven. Op deze manier kan
meteen ingegaan worden, op vragen waarmee collega‟s worstelen. Het werkt motiverend voor de
leerkracht, wanneer ze handreikingen krijgen, waarmee ze de volgende dag aan de slag kunnen.
Kennis en vaardigheden kan de MRT-er beter overdragen door meer als begeleider de klas in te gaan.
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Zie bijlage XXI : Checklist aanvankelijk schrijven
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4.2 Belangrijke informatie om rekening mee te houden tijdens het maken van
de nieuwe MRT aanmeldingsprocedure
Legierse waarschuwt ervoor op te passen, dat de leerkracht niet een grote
hoeveelheid formulieren krijgt om in te vullen. Hij benadrukt om de
aanmeldingsprocedure niet te breed te maken, want dan is het moeilijker om de
prioriteit te achterhalen. De aanmelding moet gericht zijn op de specifieke
probleemomschrijving. Door de leerkracht alleen te laten observeren en registreren
wat relevant is, blijft de aanmeldingsprocedure behapbaar.
Het gaat namelijk om het probleem, dat de leerkracht constateert en ervaart.
Het is de expertise van de MRT-er om dat verder uit te diepen.
Mijn collega‟s geven alle drie aan de beheersingslijst schrijfproduct van de methode
Zwart op wit als handig te ervaren. Eén collega vindt het ook zinvol een kopie van
het schrijfproduct mee te geven aan de MRT-er.
Twee collega‟s vinden het inkleuren van bolletjes en omcirkelen van het antwoord op
een registratieblad praktisch. Dit voorkomt, dat de leerkracht veel moet schrijven
tijdens het observeren. Daarnaast maakt het de observatie eenvoudiger, omdat op
deze manier duidelijk staat omschreven wat de leerkracht zou kunnen zien tijdens de
observatie. Eén van hen vindt open vragen zinvol als het antwoord een verhelderend
beeld geeft op de problematiek.
Eén collega zou het fijn vinden als bijlage een blad met afbeeldingen van pengrepen
en schaargrepen te krijgen bij de aanmeldingsformulieren. Zij zou ook graag een
goede procesobservatielijst zien.
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Hoofdstuk 5: Data- interpretatie, conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk zullen de data - verzameling en resultaten van hoofdstuk 4 worden
geïnterpreteerd en gerelateerd aan de gevonden literatuur om antwoord te kunnen
gegeven op de vooraf gestelde onderzoeksvraag en deelvragen.

5.1 Wat is van belang om te observeren bij een leerling in groep 3, die
problemen ondervindt tijdens het schrijven en/of fijn motorische taken?
De fijne motoriek is een belangrijk onderdeel van de schrijfvaardigheid blijkt uit
onderzoek door Smits-Engelsman (2001).
“Het is aannemelijk dat er een zwakke relatie is tussen de schrijfvaardigheid en de
successieve vinger-duim-oppositietaak en een matige relatie tussen inhandmanipulatie (translatie) en leesbaarheid en/of snelheid van het produceren van
letters bij kinderen van 6-7 jaar.”
Volgens de projectgroep (2011) kan de Movement ABC (versie 1 of 2) worden
gebruikt om te onderzoeken of sprake is van een schrijfprobleem in relatie met een
algemeen motorisch probleem of met een probleem in de handvaardigheid. Wanneer
uitsluitend sprake is van een schrijfprobleem dienen specifieke schrijftests
afgenomen te worden.
De projectgroep beveelt aan de successieve vinger-duimoppositietaak en de inhandmanipulatietaak te gebruiken als onderdeel van het onderzoek bij kinderen met
schrijfproblemen om te analyseren of er voldoende fijn motorische vaardigheden
aanwezig zijn voor de schrijfvaardigheden.
Het LVS “Bewegen en Spelen” van Van Gelder jr. en Stroes (2002) heeft opponeren
als onderdeel van de observatie van fijn motorische vaardigheden.
In de Rotterdamse Kleuterscreening (Hijzen, Oudeboon & de Wilde, 2009) is de
vinger-duim oppositietaak terug te vinden als één van de onderdelen in de ooghandcoördinatie.
Met de KOEK (2006) kan de handmanipulatie onderzocht worden. Deze wordt door
de projectgroep aanbevolen.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen gemakkelijker de schrijfvaardigheid aanleren,
wanneer zij vaardig zijn in het maken van geïsoleerde vingerbewegingen.
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Wegens tijdgebrek lukt het collega‟s meestal niet om alle in de schrijfles aangeboden
spelletjes te doen. De geïnterviewde collega‟s geven aan het belang hiervan in te
zien. Ze observeren of kinderen hier vaardiger in worden. Mijn collega‟s maken geen
gebruik van meetinstrumenten om de fijne motoriek van kinderen te beoordelen.
Legierse zegt bij een fijn motorische probleem de manipulatietaak af te nemen om te
achterhalen waardoor het kind problemen ondervindt.
Tijdens de interviews kwam naar voren, dat alle collega‟s van groep 3 de volgende
observaties verrichten:
Ervaart het kind plezier tijdens het schrijven en / of fijn motorische taken?
Heeft het kind last van het probleem? Ervaart hij het als een beperking? Is
frustratie te zien (omdat andere kinderen het beter, mooier en sneller kunnen.)?
Toont het kind pijn en vermoeidheidsklachten?
Is ontwikkeling zichtbaar van groot naar steeds fijner bewegen en schrijven?
De leerkrachten observeren gedurende de hele les het schrijfproces.
De leerkrachten houden de schrijfproductcriteria, die de methode hanteert, van
elk kind in de gaten.
Ze observeren of het kind vaardiger wordt in de fijn motorische hand- en
vingerspelletjes.
Verschillende collega‟s geven aan, dat ze de manier waarop het kind knutselt,
tekent en kleurt als graadmeter gebruiken voor mogelijke fijn motorische
problemen.
De manier waarop alledaagse handelingen gedurende de dag verricht worden,
kunnen volgens mijn collega‟s een signaal zijn, dat het kind een fijn motorisch
probleem heeft.

Legierse benadrukt, dat het belangrijk is een concrete probleemomschrijving van de
leerkracht op papier te krijgen. Eén van de geïnterviewde collega‟s geeft, evenals
Legierse, aan, dat de leerkracht door middel van observaties uitgedaagd wordt het
probleem zo duidelijk mogelijk te omschrijven.
Volgens Legierse staat tijdens de observatie- en onderzoeksperiode door de
leerkracht het specifieke probleem centraal. In het geval van een schrijfprobleem
bekijkt hij onder andere de grafomotoriek van het kind. Verder is het belangrijk de
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leesbaarheid van het schrijfproduct te onderzoeken. Legierse geeft aan tijdens de
observatie zich vooral te richten op wat de leerling onvoldoende beheerst en daarbij
te kijken naar vorm, ruimte, grootte, traject en helling. Ook kijkt hij naar de pengreep
van het kind.
Het schrijftempo is volgens Legierse van belang om te observeren en of het kind pijn
en vermoeidheidsklachten laat zien. Eén van mijn collega‟s geeft eveneens aan alert
te zijn op kinderen, die klagen over pijn en vermoeidheid in hun hand.
Legierse denkt, dat met deze verkregen informatie, de MRT-er zijn onderzoek beter
kan richten op het specifieke probleem.

In het ES staat, in overeenstemming met wat Legierse aangaf, vermeld dat
leesbaarheid en snelheid de twee belangrijkste elementen zijn bij de beoordeling van
het schrijfresultaat. De meeste onderzoekers beschrijven als criteria voor een
leesbaar handschrift: weinig variatie in grootte, richting, ruimte tussen
letters/woorden, lijn houden, lettervorm en de algemene inhoud van het
geschrevene.
Er zijn aanwijzingen, dat de onleesbaarheid van een handschrift wordt bepaald door
een gering aantal onduidelijke letters, meestal de letters die het meest complex zijn
en het minst voorkomen (ES, 2011). Slechte schrijvers hebben meer moeite met het
leren van de juiste beweging (motorprogramma), de juiste positie en de juiste
ruimtelijke kenmerken van een letter. Zij lopen meer risico foutieve lettersporen in te
slijpen. Extra individuele instructie op school, die is gericht op de problematische
letters in het handschrift, kan leiden tot een aanzienlijke verbetering van het schrijven
(ES, 2011).

Uit onderzoek (ES, 2011) worden de volgende schrijfspecifieke tests aanbevolen:
“Er zijn aanwijzingen, dat de Systematische Opsporing van Schrijfproblemen
(SOS) een valide en betrouwbare test is voor leerkrachten om problemen in de
kwaliteit van het handschrift te detecteren bij kinderen van 7-11 jaar.”
(B Van Waelvelde et al., 2008 en C Smits-Engelsman et al., 2005; Van BommelRutgers & Smits-Engelsman, 2005 en D Van Waelvelde, submitted)
“Er zijn aanwijzingen, dat de snelheidsnormen van de Beknopte
beoordelingsmethode voor kinderhandschriften (BHK) uit 1987 overeenstemmen
met de normen van de SOS en dat beide bruikbaar zijn om de schrijfsnelheid van
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kinderen in groep 3 t/m 8 (BHK) of in de leeftijd van 7 tot/met 12 jaar (SOS) in het
Nederlandse basisonderwijs te meten.”
(B Hamstra-Bletz et al., 1987; Van Waelvelde et al., 2008)
De geïnterviewde collega‟s geven alle drie het belang van de kwaliteit van het
schrijfproduct aan. Ze letten daarbij onder andere op het lettertraject en de plaats van
de letter in de zones. Schrijftempo wordt niet genoemd door hen.

Het gedrag tijdens het schrijven (moeheid, gespannenheid en regelmatig stoppen),
waar Legierse en een collega over spraken is ook verwerkt in de door de
projectgroep gevonden meetinstrumenten. Een krampachtige manier van schrijven,
waarbij veelal sprake is van te veel spierspanning in de hand of arm, kan leiden tot
pijn, vermoeidheid en onvoldoende dissociatie29 bij het schrijven. (ES, 2011) Er zijn
weinig objectieve meetinstrumenten beschikbaar om de subjectieve ervaring van pijn
en/of vermoeidheid vast te leggen of te meten in relatie tot taak- en
omgevingsfactoren. Wel heeft de projectgroep enkele vragenlijsten gevonden, die
een deelvraag over pijn tijdens het schrijven bevatten.
Mijn collega‟s richten zich tijdens de schrijfles op het verbeteren van de
schrijfprocesdoelen. Ergonomische aspecten, die bij het schrijven een rol spelen, zijn
onder andere de plaats van het papier, de hoogte van de tafel en bijbehorende stoel,
het potlood en ook de zithouding. Al deze genoemde aspecten kunnen invloed
hebben op de uitvoering tijdens het schrijven. Er is echter weinig literatuur
voorhanden, die deze aanname onderbouwt (ES, 2011). Ook Legierse bevestigde dit
tijdens het interview. De projectgroep geeft aan, dat ergonomische interventies
eventueel kunnen leiden tot geïsoleerde vinger-, pols- en armbewegingen en een
stabiele zithouding. Er zijn geen meetinstrumenten om de pengreep, schrijfhouding
en schrijfbeweging te meten. Daarom adviseert de projectgroep ter wille van de
eenduidigheid gebruik te maken van de gestandaardiseerde observatielijst uit het
boek Kinderfysiotherapie (blz. 724-725).

29

Dissociatie: van centraal bewegen naar het bewegen vanuit de uiteinden van de armen en benen

(Den Haan, Hiele & Kok 2006)
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Het ES (2011) beschrijft, dat uit een aantal studies geen verschil blijkt te zijn in
pendruk tussen goede en slechte schrijvers (B Parush et al., 1998b; SmitsEngelsman et al., 2001; Rosenblum, 2008a). Verder is het aannemelijk, dat er geen
tot hooguit een lage relatie is tussen de vloeiendheid en snelheid van schrijven en de
pengreep (Parush et al., 1998a; Dennis & Swinth, 2001; Koziatek & Powell, 2003;
Rosenblum et al., 2006b; Fernandes & Chau, 2008). Ook is geen relatie gevonden
tussen de kracht waarmee pen of potlood worden vastgehouden en de kwaliteit van
het schrijfresultaat (Fernandes & Chau, 2008).
Verder is het niet aannemelijk dat het aanpassen van het schrijfmateriaal bij zwakke
schrijvers van 3-6 jaar (automatisch) leidt tot een verbetering van het schrijfproduct
(B Burton & Dancisak, 2000; Oehler et al., 2000).

Legierse gaf dit ook aan tijdens het interview.
Bij mijn collega‟s is verbeteren van de pengreep en pendruk en het zoeken naar het
juiste materiaal een belangrijk onderdeel van de schrijfles. Eén van mijn collega‟s
spreekt haar onzekerheid uit en vraagt zich af wanneer het corrigeren van deze
schrijfprocesdoelen losgelaten mag worden. De projectgroep adviseert om
terughoudend te zijn in het advies de pengreep te corrigeren/wijzigen. Correctie
daarvan is alleen van belang als dit het schrijfresultaat verbetert. Het is niet van
belang hoe de pen wordt vastgehouden, maar wel of het kind in staat is de beweging
aan te passen aan de verschillende eisen van de schrijftaak.
De projectgroep adviseert de pengrepen op eenzelfde manier te benoemen en raadt
de classificatie aan van Schneck en Henderson (Movement ABC 2). In de Korte
Observatie Ergotherapie Kinderen (KOEK, Van Hartingsveldt et al., 2006) wordt de
pengreep geobserveerd en geclassificeerd als een dynamische, statische of onrijpe
greep.

5.2 Welke manier van observeren en registreren vinden mijn collega‟s
praktisch en tegen welke beperkingen lopen ze aan?
Mijn collega‟s observeren de kinderen gedurende de schrijfles. Ze lopen rond en
corrigeren het kind, dat een schrijfproces of productdoel niet goed uitvoert, op de
manier die op dat moment het meest effectief is. Eén collega geeft aan, tijdens het
geven van feedback het schrijfproduct met de leerling te bespreken.
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Observaties worden genoteerd op blanco papier of memoblaadjes. Niemand gebruikt
een handig observatieformulier om gegevens te registreren. Men heeft hier wel
behoefte aan. Naar aanleiding van de toets vult men de klassikale beheersingslijst
schrijfproduct in. Tijdens deze productanalyses schrijft de leerkracht de letters, die de
kinderen nog onvoldoende beheersen, achter in het schrijfschrift. De kinderen
oefenen deze letters in de klas en krijgen hierbij extra instructie en verbale
ondersteuning. Soms krijgen de kinderen ook een oefenwerkblad mee naar huis.
Eén van de geïnterviewde collega‟s geeft aan, dat ze het lastig vindt om tijdens het
observeren de gegevens te noteren op een registratieformulier.
Onzekerheid zorgt ervoor, dat het beoordelen van een motorische vaardigheid als
moeilijk wordt ervaren. Ook twijfelt ze over het beste observatie moment. Tijdens de
schrijfles krijgen de andere kinderen niet de begeleiding, die ze nodig hebben. De
leerkracht kan geen klassikale aanwijzingen geven, want dit geeft geen reëel beeld
van de geobserveerde leerling. Een één op één observatie vindt deze leerkracht
echter bezwaarlijk voor de leerling.
Meerdere collega‟s kwamen met het idee, dat een filmcamera uitkomst kan bieden.
Legierse geeft dit ook als tip. Een flipcamera is daarbij handig in gebruik. Deze
camera heeft een USB aansluiting en is handzaam en technische gemakkelijk te
bedienen. De MRT-er heeft zo snel in beeld wat mis gaat in de klas en wanneer dit
gebeurt.

5.3 Conclusie en verantwoording met betrekking tot de MRT
aanmeldingsformulieren
Uit antwoord op de deelvragen van paragraaf 5.1 en 5.2 maak ik op dat na het
invullen van de MRT aanmeldingsformulieren een heldere probleemomschrijving van
het kind op tafel dient te liggen.
In bijlage XXII is het door mij ontwikkelde “MRT aanmeldingsformulier voor groep 3;
fijn motorische taken en schrijf motorische ontwikkeling” te vinden. Ik geef vooraf per
pagina een verantwoording van de door mij gemaakte keuzes.

33

5.4 De aanmelding van een leerling en de rol van de MRT-er in het
observatieproces
Mijn collega‟s gaan na observatie van het probleem eerst zelf op zoek naar een
oplossing. Wanneer ondanks hulpmiddelen, extra begeleiding en inoefening het kind
geen vooruitgang boekt in het schrijfproces en / of product, schakelen ze de hulp van
de MRT-er in.
Eén van de collega‟s geeft aan, dat het belangrijk is alert te zijn op de signalen die
het kind afgeeft. Een kind kan frustratie tonen, doordat het niet lukt de vaardigheid uit
te voeren zoals hij graag zou willen. Het kan klagen over vermoeidheid, pijn of kramp
in de hand en in een gespannen houding aan tafel zitten. Ook is het opvallend als de
groep 3 leerling geen zin heeft om aan de activiteit te beginnen en dus weinig plezier
ervaart. Deze collega neemt vooral het gedrag van het kind tijdens schrijftaken en
motorische activiteiten mee in haar overweging om een aanmelding te doen.
Eén collega meldt aan op het moment, dat ze duidelijk problemen op motorisch
gebied signaleert. Een andere collega vindt onleesbare letters, foute lettertrajecten
en moeite met het maken van verbindingen een reden om het kind aan te melden.
Elke leerkracht hanteert dus andere criteria om tot aanmelding over te gaan.
Uit onderzoek van de projectgroep blijkt het aannemelijk, dat de criteria waarop
leerkrachten hun oordeel over het schrijfresultaat baseren niet duidelijk zijn.

Volgens Legierse is het beoordelen van een schrijfprobleem behoorlijk subjectief.
Wanneer is een schrijfprobleem zwaar genoeg om hulp in te schakelen? Er kunnen
allerlei zaken een rol spelen en de oorzaak kan divers zijn.
Het ES (2011) onderscheidt vijf verschillende profielen, die het schrijfprobleem
mogelijk kunnen veroorzaken.
Baauw-van Vledder en Van Dijk (2000) spreken over een stoornis als het probleem in
het kind zelf zit. Bij een schrijfmoeilijkheid wordt het probleem veroorzaakt door
negatieve invloeden van buitenaf.
Legierse geeft aan dat criteria en afspraken ervoor kunnen zorgen dat het
aanmelden minder leerkrachtafhankelijk wordt. Je schept hiermee meer
eenduidigheid in het systeem.

Legierse is van mening dat het zinvol is om als MRT-er een observatie in de klas te
verrichten. Dit kan al een onderdeel van het MRT onderzoek zijn. Hij wijst erop te
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observeren zonder dat de leerling dit in de gaten heeft. Eén van mijn collega‟s vindt
dit ook een fijne manier van observeren.
Legierse adviseert om vooral te bekijken wat nodig is. Dit levert tijdwinst op. Het is
misschien wel nuttig, maar niet efficiënt om een groot onderzoek uit te voeren. De
begeleiding kan na gericht onderzoek beter afgestemd worden op het specifieke
probleem. Op deze manier wordt resultaat sneller bereikt dan wanneer het
onderzoek (te) breed is.
Wanneer uit de aanmelding blijkt, dat de leerling meerdere grote problemen heeft
(bijvoorbeeld ook grote motoriek, concentratie, planning) zal de MRT-er meestal
anderen inschakelen om het beeld helder te krijgen.
Daarna is de begeleiding allereerst gericht op het belangrijkste probleem. Eventueel
kan het fotointerview gebruikt worden. Dit oplossingsgericht instrument kan de
leerling helpen bij het formuleren van zijn eigen hulpvragen en doelen. Zo wordt de
leerling actief betrokken bij zijn eigen leerproces30.

5.5 Aanbevelingen
Het is mogelijk op de langere termijn effectiever, wanneer de MRT-er als
begeleider de klas in gaat. Hij richt zich op de leerling(en) en de leerkracht. Ook
observatie in de klas behoort tot de mogelijkheden. Cameragebruik is dan handig
om de observatie achteraf met de leerkracht te bespreken. Eén of meerdere fijn
motorische observatieformulieren kunnen ingevuld worden als de leerkracht dit
lastig vindt. De MRT-er kan op deze manier collega‟s leren naar de fijne motoriek
van kinderen te kijken, zodat ze mogelijk een volgende keer zelfstandig aan de
slag kunnen.
De MRT-er zal zijn organisatie aan moeten passen door tijd vrij te maken op het
rooster voor deze manier van begeleiding.
Een workshop, gegeven door de MRT-er, is een praktische en motiverende
manier om nieuwe kennis en vaardigheden over te dragen en
30

Het fotointerview bestaat uit ongeveer 100 foto‟s in de categorieën zelfverzorging, school/huistaken,

sport/beweging en hobby. D.m.v. de foto‟s en de vragen, die daarbij gesteld worden, bespreekt de
begeleider wat het kind zelf van belang vindt om te veranderen / verbeteren.
http://www.recmiddenbrabant.nl/index.php?option=com_content&view=article&catid=58:produkten&id
=267
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begeleidingsadviezen te geven. Het is tijdens de voorbereiding belangrijk om de
hulpvragen en interesses van collega‟s als uitgangspunt te nemen.
Het is mogelijk zinvol om criteria / afspraken te maken, die de leerkracht als
handvat kan gebruiken om tot aanmelding over te gaan. Ik wil in een volgende
fase met de verkregen gegevens tijdens dit onderzoek voor groep 3 een criteria
lijst maken en deze voorleggen bij collega‟s.
Het is belangrijk de formulieren te evalueren met collega‟s om verbeterpunten voor
de praktijk aan te brengen. Daarna wil ik een start maken met de
aanmeldingsformulieren voor groep 4.
Een collega vraagt zich af of de MRT-er met deze formulieren voldoende
gegevens krijgt over de grote motoriek. Als de leerkracht aangeeft problemen te
zien in de grote motoriek zal de MRT-er observatieformulieren aanreiken om
specifieker naar de grote motoriek te kunnen kijken. Volgend jaar starten we met
het implementeren van de nieuwe gymlessen van Van Gelder en Stroes. In de
toekomst zal op groot motorisch gebied een leerlingvolgsysteem gemaakt worden.

36

Hoofdstuk 6 Evaluatie van het onderzoek
6.1 Procesevaluatie
Het was in het begin lastig om tot een concreet plan van aanpak te komen, want in
eerste instantie wilde ik het onderzoek te groot opzetten. Na hulp van mijn critical
friends besloot ik met de aanmelding voor groep 3 gericht op schrijven en fijne
motoriek aan de slag te gaan. Na het maken van deze kleinere opzet werd mijn
onderzoek meer ingekaderd. Mijn critical friends en begeleidster hebben mij tijdens
de eerste overlegmomenten geholpen om tot een concrete onderzoeksvraag te
komen. Na een lange worsteling kon ik in december dus gericht met het onderzoek
starten. Vanaf het moment dat ik aan de literatuurstudie begon, kreeg ik steeds beter
in beeld welke richting ik op wilde gaan. Het zoeken en verzamelen van informatie
was een zeer leerzame ervaring. Daarbij ontdekte ik, dat het van belang is om
kritisch te blijven. Sommige bronnen spraken elkaar namelijk tegen.
De literatuurstudie is pas gestopt op het moment dat ik dit meesterstuk volledig
afrondde. Hierdoor bleef ik aanpassen en aanvullen. Een leerpunt voor mij hierbij is
om te durven schrappen in de tekst.

Ik vond het lastig om steeds aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Je zou het
drempelvrees kunnen noemen. Maar eenmaal gestart met schrijven ontstond mede
door de kritische vragen en schrijftips orde in de chaos. Ik vond het fijn om het
onderzoek op deze manier op te bouwen. Vooral toen ik een tijdsplanning kon
maken, kreeg ik duidelijk voor ogen hoe het onderzoek in de praktijk zou gaan lopen.
Het gaf een fijn en veilig gevoel om samen met critical friends het hele proces door te
maken.

In gesprek gaan met collega‟s heb ik als heel positief ervaren. Het was voor mij
belangrijk een product te maken, dat voor collega‟s handzaam is in gebruik. Dit was
een langdurig proces van ontwikkelen, verbeteren en weer aanpassen. De mening,
ideeën en feedback van collega‟s, critical friends, mijn begeleidster en Legierse
waren voor mij hierbij van wezenlijk belang. Ook de literatuurstudie heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan het uiteindelijke resultaat. Daarnaast heeft mijn
ervaring als MRT-er in de afgelopen jaren eveneens een rol gespeeld in bepaalde
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keuzes, die ik heb gemaakt. Met het huidige formulier als richtlijn en alle verzamelde
gegevens ging ik aan de slag.
Het lukte in deze onderzoeksperiode niet meer om te bekijken of de formulieren in de
praktijk ook daadwerkelijk handig zijn. Daarom heb ik het woordje „handzaam‟ na de
laatste bijeenkomst met critical friends uit de onderzoeksvraag gehaald.

Graag had ik me tijdens dit onderzoek meer willen richten op het coachen en
begeleiden van collega‟s. Ik vind het jammer, dat dit niet meer is gelukt. Het
verzamelen van data en maken van de aanmeldingsformulieren nam meer tijd in
beslag dan ik had verwacht.
Tijdens dit praktijkonderzoek kom ik (weer) tot de ontdekking, dat ik met veel plezier
bezig kan zijn aan het ontwikkelen van „iets‟.
Werken met kinderen zal altijd op nummer één blijven staan. Daar kan ik ontzettend
van genieten, maar ik merk, dat ik mijn kennis en ervaring ook graag overbreng op
collega‟s. Tijdens het onderzoek heb ik ideeën gekregen om dit concreet vorm te
geven31.

Dit onderzoek heeft een verandering voor mij als MRT-er te weeg gebracht.
Het heeft ertoe bijgedragen, dat ik mezelf als MRT-er weer meer durf te laten horen
op school. Maar het blijft lastig om MRT onder de aandacht van collega‟s te brengen
zonder het gevoel te krijgen dat ik opdringerig overkom. Door de leerkracht en de
leerling als uitgangspunt te nemen hoop ik enthousiasme te kweken.

6.2 Product evaluatie
In eerste instantie wilde ik het onderzoek richten op de aanmelding voor groep 1 t/m
8. Het oude aanmeldingsformulier was namelijk ook op alle leerjaren gericht. In de
praktijk merkte ik echter, dat één formulier voor alle leerjaren niet handig is.
Motorische problemen in groep 1 / 2 zijn immers anders dan in groep 7 / 8.

31

Zie bijlage XXIII : Collega‟s coachen en enthousiasmeren in het observeren, registreren en

beoordelen van fijn motorische taken en de schrijfontwikkeling van kinderen.
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Tijdens het brainstormen bedacht ik om het nieuwe formulier op te splitsen in de
leerjaren 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Mijn critical friends en begeleidster wezen mij echter
erop, dat het onderzoek veel te uitgebreid zou worden.

Tijdens de opleiding ontdekte ik de Rotterdamse Kleuterscreening (RKS). Dit leek mij
voor de collega‟s in groep 1 / 2 een handig instrument.
De aanmelding voor groep 1/2 kreeg ik dus gedeeltelijk in mijn schoot geworpen,
waardoor de keuze om met groep 3 te beginnen voor mij een logische was.

De MRT aanmelding voor groep 3 is uiteindelijk een behoorlijk uitgebreid pakket
geworden. Eigenlijk wist ik vanaf het begin, dat dit mijn valkuil zou zijn. Mogelijk
ontstaat een hoge drempel voor leerkrachten om een kind aan te melden voor MRT,
merkte Legierse op. Ook een collega gaf aan, dat de leerkracht een signaalfunctie
heeft. De MRT-er is de expert, aldus Legierse.
Vooral pagina 5 (manipuleren) en 6 (opponeren) is volgens een collega te moeilijk
voor leerkrachten, die hierin geen scholing hebben gehad. Ook Legierse vraagt zich
af of de leerkrachten in staat zijn de observaties te verrichten die ik van hen vraag.
De adjunct directeur vermoedt, dat het veel tijd vergt om de aanmelding in te vullen.
Ze vraagt zich af op welk moment de leerkracht dit moet doen.
Als de formulieren zijn ingevuld is het beeld van de leerling met het probleem wel
duidelijk vond een andere collega. Ze bevestigde, dat alles wat besproken was
tijdens het interview in de formulieren terug te vinden is. Dit vond ik een compliment,
want dit geeft aan, dat ik met haar gegevens aan de slag ben gegaan.

Ik hoop, dat de leerkrachten pagina 2 (het schrijfproces) tijdens de schrijflessen gaan
gebruiken. De gegevens over de betreffende leerling kunnen tijdens deze
observatiemomenten meteen worden geregistreerd.
Pagina 1 (probleemomschrijving) en pagina 3 (schrijfproduct) kunnen na de les
ingevuld worden.

De formulieren gericht op de fijn motorische taken zullen individueel afgenomen
moeten worden. Dit zal qua organisatie voor de leerkracht ingewikkelder zijn en meer
tijd en inspanning vragen. Een ander punt van kritiek is, dat het mogelijk te hoog
gegrepen is voor sommige leerkrachten om gericht te kijken naar de fijne motoriek
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van kinderen. Toch wil ik collega‟s aanbevelen voldoende tijd te besteden aan
bewegingsspelletjes met de vingers en handen. Literatuurstudie bevestigt, dat de
geïsoleerde vingerbewegingen noodzakelijk zijn voor schrijven. De methode Zwart op
wit biedt voldoende oefeningen aan, maar middels een workshop wil ik collega‟s
volgend schooljaar op dit gebied verder bekwamen.
Tijdens het bespreken van de formulieren heb ik bij collega‟s benadrukt, dat het
vooral van belang is te observeren en registreren wat opvallend is bij deze leerling in
vergelijking met de andere kinderen in de groep. Ik heb uitgelegd, dat ze zich moeten
richten op het specifieke probleem. Het was voor de collega‟s een opluchting om te
horen dat ze niet alle formulieren in hoeven te vullen, maar alleen wat echt relevant
is.

Ik ben benieuwd hoe de MRT aanmeldingsformulieren uiteindelijk in de praktijk
gebruikt zullen gaan worden. Op dit moment ben ik tevreden over het voorlopige
eindresultaat. De onderzoekende houding, die ik afgelopen periode heb ontwikkeld,
zorgt ervoor, dat ik me komend schooljaar ga richten op de praktijkbevindingen van
collega‟s. Dit zal mogelijk tot aanpassingen / verbeteringen leiden.
Verder zal het vervolgonderzoek gericht zijn op het ontwikkelen van de
aanmeldingsformulieren voor groep 4 en 5 t/m 8. De aanmelding voor groep 1 / 2 wil
ik compleet maken door pagina 1 en de fijn motorische taken knippen en
manipuleren toe te voegen.

40

Nawoord
Na deze leerzame periode wil ik graag de mensen bedanken die hun medewerking
verleend hebben aan dit meesterstuk. Ik heb mijn onderzoek kunnen opzetten en
uitvoeren door steun van anderen, wat ik als zeer waardevol heb ervaren.
Allereerst wil ik mijn begeleidster Marie-Jose de Ridder bedanken. Door haar goede
feedback en vragen kon ik mijn onderzoek voortzetten wanneer ik moeite had om op
de juiste manier verder te gaan. Mede door deze begeleiding heb ik mijn meesterstuk
met een tevreden gevoel kunnen afronden.
Ook mijn critical friends bedank ik voor het kritisch bekijken van mijn werk. Het was
fijn dat mij op deze manier hulp geboden werd. Zo kwam ik steeds een stapje verder
en ontwikkelde mijn onderzoek zich langzaamaan tot een professioneel meesterstuk.
Ik bedank mijn collega‟s van groep 3, die meteen enthousiast hun medewerking
verleenden aan dit onderzoek. Het was fijn, dat zij tijd voor me vrij wilden maken.
De gesprekken met hen waren verhelderend. De kritische feedback op de
aanmeldingsformulieren hielp mij om tot een zo praktisch mogelijk eindresultaat te
komen.

Ook Leon bedank ik voor het inspirerende gesprek, dat we samen hadden. Mede
hierdoor is mijn kijk op MRT en de omgang met collega‟s en leerlingen veranderd.

Tenslotte wil ik Heleen Scholte bedanken. Zij draait op vrijdag mijn groep 1 / 2 en
nam hem ook over op de acht dagen, dat ik aan mijn studie mocht werken. Fijn dat
de kinderen op deze manier weinig last hadden van mijn studiedruktes.
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Bijlage I : Rotterdamse Kleuterscreening

Tijdens de opleiding kwam ik in contact met Ed Hijzen, die mijn interesse wekte voor
de Rotterdamse Kleuterscreening (RKS). Dit leek mij voor de collega‟s in groep 1 / 2
een handig instrument. Hiermee kunnen leerkrachten de grote en kleine motoriek van
kleuters observeren en registreren.
Ik heb de handleiding herschreven, omdat ik hem op een aantal punten niet helemaal
duidelijk vond. Ook heb ik de individuele en groepsobservatielijsten aangepast op
lay-out. Tijdens een paralleloverleg in de speelzaal gaf ik mijn collega‟s uitleg. Met de
benodigde materialen en een collega, die alles op een „kinderlijke‟ manier voordeed,
probeerde ik in beeld te brengen hoe de RKS afgenomen moet worden. Collega‟s
spraken hun waardering uit over de duidelijkheid van het instrument. Wel blijft de
drempel hoog om de motoriek van kinderen te bekijken, registreren en beoordelen.
Door tijdens de gymles samen de RKS af te nemen, hoop ik collega‟s te kunnen
ondersteunen.
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De handleiding van de Rotterdamse Kleuterscreening:
Deze screening is bedoeld voor kinderen van 4 ½ t/m 6 jaar. Geef de leeftijd in
maanden weer. (4.8 betekent 4 jaar en 8 maanden)
Je kunt hem individueel afnemen, in een klein groepje of tijdens de gymlessen. Zet
dan bijvoorbeeld een circuit les klaar met een paar onderdelen uit de screening.
Laat het kind op blote voeten (indien nodig pijpen oprollen) of dunne gymschoentjes
lopen. De opdrachten zijn eenvoudig en liggen dicht tegen het dagelijks bewegen
van de kleuter aan. Ze zijn voor alle kleuters hetzelfde, maar worden per leeftijd
anders beoordeeld. Het kind mag de opdracht meerdere keren uitvoeren. Zo kun je
namelijk tevens het leereffect meten. (Kan het kind ‟t werkelijk niet of is het een
kwestie van oefenen.)
Een screening is een momentopname. Neem de screening later nogmaals af,
wanneer je twijfelt of het kind wel zijn „normale motoriek‟ heeft laten zien.
De eisen bij de opdrachten zijn de minimale eisen die een kind op die leeftijd moet
beheersen. Vul het groeps- of individuele scoreformulier in.
= voldoende ( + ) 1 punt
= matig( +/- )
3 punten
= onvoldoende ( - ) 5 punten
Er zijn in totaal 18 verschillende onderdelen. Als een kind op alle onderdelen van de
RKS een beheerst scoort levert dit dus een totaalscore van 18 punten op. Het kind
scoort dan wat betreft motoriek de best mogelijke score.
Wanneer een kind een onvoldoende haalt op alle onderdelen wordt er een
totaalscore van 90 punten behaald. Het kind scoort dan wat betreft motoriek de
slechtst mogelijke score. Vanaf een score van 30 punten valt het kind in het
risicogebied. Het is belangrijk de motorische ontwikkeling van het kind goed te blijven
volgen. Tevens kan behandeling geadviseerd worden.
Ook is het mogelijk om deelscores te bepalen.
 Tel alle punten van de onderdelen die onder evenwicht vallen bij elkaar op.
(minimaal 4 / maximaal 20)
 Tel alle punten van de onderdelen die onder coördinatie romp / ledematen
vallen bij elkaar op. (minimaal 7 / maximaal 35)
 Tel alle punten van de onderdelen die onder oog- / handcoördinatie vallen bij
elkaar op. (minimaal 7 / maximaal 35)
Naast de kwantiteit is het ook belangrijk de kwaliteit van het bewegen te noteren bij
de opmerkingen.
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Evenwicht
Concentratie speelt bij dit onderdeel een grote rol, daarom deze opdrachten wel
individueel uit laten voeren.
Balanceren op één been
De voet die op de grond staat mag niet van zijn plaats komen.
Het been mag tegen het andere worden geklemd, maar niet gehaakt. Je mag het
kind hierbij even corrigeren.
Bouw rust in tussen de verschillende pogingen en tel niet te snel. Begin bij iedere
poging weer opnieuw met tellen.
4 ½ : kan 5 seconden op één been staan, wiebelen mag (bovenlijf beweegt mee)
scoor eventueel alleen het voorkeursbeen
5
: kan 10 seconden op één been staan, wiebelen mag (beide benen scoren)
6
: kan 10 seconden stabiel op één been staan (beide benen scoren)
Balanceren op de tenen
De uitvoering hoeft niet volledig hoog op de tenen, als er maar op de voorvoeten
wordt gesteund. De hielen mogen daarbij de grond niet raken.
De voeten staan parallel naast elkaar met een kleine tussenruimte. Ze moeten stil
blijven staan.
4 ½ : kan 5 seconden op de tenen staan
5
: kan 10 seconden op de tenen staan, het bovenlijf mag wiebelen /
meebewegen
6
: kan 10 seconden stabiel op één been staan
Balanceren over een smal vlak
Voetje over voetje doorlopen, dus niet aanschuiven in voorwaartse of zijwaartse
richting. Bij overmatige rompbewegingen scoor je matig voor alle leeftijden.
4 ½ : loopt over een kleuterbalk (10 cm breed), één keer afstappen mag
5
: loopt over een kleuterbalk zonder afstappen of
loopt over de banklat van de omgekeerde bank (deze is hoger), één keer
afstappen mag
6
: loopt over de banklat (10 cm breed) zonder afstappen

Coördinatie romp / ledematen
Hinkelen
Laat het kind een afstand hinkelen. Laat ook de vierjarige kleuter zich gewoon
verplaatsen. Laat alleen op de plaats hinkelen als het voorwaarts hinkelen niet lukt.
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4 ½ : kan op de plaats minimaal 4 keer hinkelen op een been naar keuze
5
: kan 3 meter hinkelen (beide benen scoren)
6
: kan 5 meter hinkelen (beide benen scoren)
Vertesprong
Let erop hoe het kind op de bank stapt (met of zonder steun van zijn handen).
De 4 ½ jarigen mogen aan het einde van de bank nog stoppen en daarna springen.
Het lopen over de bank is voor hen nog balanceren waardoor ze aan het eind van de
bank tijd nodig hebben om zich voor te bereiden op de afsprong. Het moet een
duidelijke sprong zijn en geen afstap.
4 ½ : loopt over een bank en kan naar een, op 50 cm van bank liggende, mat
springen, er mag nog met twee voeten afgezet worden, het kind mag bij de
landing nog omvallen
5
: loopt over een bank en kan naar een, op 75 cm van de bank liggende, mat
springen, zonder om te vallen (één benige afzet)
6
: loopt over een bank en kan naar een, op 100 cm van de bank liggende, mat
springen, zonder om te vallen (één benige afzet)
Steunsprong
Doe deze sprong even voor. Plaats je handen plat op de bank. Je mag de bank ook
aan de zijkant vastpakken.
Help het kind wanneer het de sprong niet kan maken. Ga achter het kind staan. Pak
het bij de heupen en begeleidt de sprong om de beweging te laten voelen.
Scoor onvoldoende als de sprong maar aan één kant lukt.
4 ½ : het kind kan meerdere steunsprongen (hurk – wend) maken over de lengte
van een bank met een één benige afzet (het mag een voet op de bank
plaatsen en vandaaruit afzetten)
5
: hetzelfde als de 4 ½ jarige maar nu zonder afzet op de bank
6
: hetzelfde als de 5 jarige maar nu met twee voeten tegelijk afzetten (= twee
benige afzet)
Huppelen
4 ½ : het kind kan nog niet huppelen maar wel de galop (aansluitpas)
5
: het kind kan 3 meter huppelen, deze mag nog afgewisseld worden met een
galop (jongens huppelen vaak nog niet regelmatig, ze moeten wel de galop
beheersen)
6
: kan 5 meter huppelen, afwisselend met galop
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Gelijktijdigheid
Bij dit onderdeel wordt gekeken of het kind een auditieve opdracht uit kan voeren.
4 ½ jaar : „Je springt met twee voeten omhoog en klapt in je handen.‟
5 en 6 jaar: „Je loopt/wandelt en klapt bij elke stap in je handen.‟
4 ½ : kan gelijktijdig springen en in de handen klappen wanneer de voeten op de
grond landen (het is onvoldoende als of het klappen of het springen stopt)
5
: kan op elke stap in de handen klappen (meestal wordt het kort volgehouden,
waarna het klappen in de handen sneller gaat dan het stappen)
6
: kan op elke stap in de handen klappen (soms lukt het om steeds te klappen
wanneer het voorkeursbeen op de grond komt)
Klauteren
Zet het klimrek rechtop.
Scoor onvoldoende als het kind uit angst dicht bij het wandrek klimt.
4 ½ : kan in een speelzaalrek omhoog klauteren (hoogte van de handen=2 ½ meter)
5
: kan door het gat in het speelzaalrek klauteren (of omhoog langs het schuine
gymrek)
6
: het kind klautert vrij aan het speelzaakrek (of omhoog bij het rechtop staande
gymrek)

Oog- / handcoördinatie
Bal (grote softy-bal) stuiten zonder gebruik van de buik
4 ½ : kan de bal, op de plaats, met twee handen een enkele keer stuiten en weer
oppakken
5
: kan de bal, op de plaats, met één hand 5 keer stuitend houden (soms
tweehandig)
6
: kan de bal, op de plaats, met één hand stuitend houden
Grote bal werpen en vangen
4 ½ : kan een grote bal zelf omhoog gooien en na 1 of 2 stuiten weer pakken (dit
lukt nog niet altijd), het kind vangt vaak tegen het lijf
5
: kan een grote bal zelf omhoog gooien en (na soms 1 stuit) weer pakken (de
bal mag niet meer tegen het lijf worden gevangen)
Vaak gooien ze niet hoog genoeg. Vraag ze dan of ze de bal boven hun hoofd
willen werpen.
6
: kan de grote bal zelf tegen de muur gooien en weer pakken (niet tegen het lijf)
Let erop of ze de bal bij het werpen op tijd loslaten en of de krachtdosering
voldoende is.

49

Kralen rijgen
Laat het kind in kleermakerszit op de grond de kralen rijgen. Op deze manier kun je
ook zien of de zithouding goed wordt aangenomen en of ze steun tegen hun lijf
zoeken.
4 ½ : kan 12 grote kralen rijgen
5
: kan 12 kleine kralen vlot rijgen zonder missteken (kralen met vingertoppen
vastpakken)
6
: kan 12 kleine kralen vlot rijgen zonder missteken (kralen met vingertoppen
vastpakken)
Vuisten maken met de hele hand
Ga tegenover het kind zitten en doe de oefening voor. Let op waar de beweging
plaatsvindt. (zoveel mogelijk in handen en vingers niet in elleboog en schouder)
4 ½ : het kind strekt zijn armen helemaal voor zich uit en maakt „plankjes‟ van zijn
handen, hij maakt met beide handen vuisten en opent ze weer
5
: nu de handen om en om tot vuisten maken (armen blijven dicht bij elkaar)
6
: de handen om en om tot vuisten maken met gesloten ogen
Maak gestrekte armen („plankjes‟) en draai met de wijsvingers rondjes van buiten
naar binnen
Ga tegenover het kind zitten en doe de oefening voor. Doe dit niet te snel want jonge
kinderen hebben tijd nodig om de beweging te zien, een planning voor zichzelf te
maken en deze daarna uit te voeren.
4 ½ : het kind maakt de beweging vanuit de schouder (wel symmetrisch maar nog
niet geïsoleerd)
5
: het kind maakt de beweging met de wijsvingers / pols, wel symmetrisch
6
: het kind kan de beweging nu met 1 hand / wijsvinger vloeiend uitvoeren
Vingerduim oppositie
Ga tegenover het kind zitten en doe de oefening voor.
Opponeren is een beweging waarbij de duim tegenover de vingers gebracht wordt,
ook wel vingertippen genoemd. (De duim en vingers tikken elkaar aan.)
Goed opponeren is van belang voor de ontwikkeling van de grijpfunctie en de
pengreep.
4 ½ : het kind kan zijn wijs-, midden- en ringvinger aantikken met zijn duim (alleen
de voorkeurshand scoren)
5
: kan dit uitvoeren met alle vingers met visuele controle (kijken); beide handen
scoren
6
: kan dit geïsoleerd uitvoeren zonder te kijken (met ogen dicht of de hand naast
het gezicht); beide handen scoren
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Het scoreformulier van de Rotterdamse Kleuterscreening:
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Bijlage II : Artikel passend onderwijs in Brabants Nieuwsblad
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Bijlage III : Oorzaken van schrijfproblemen volgens Lindeman(1988)
Drie grondoorzaken, volgens Lindeman (1988), waardoor schrijfproblemen kunnen
ontstaan:
De aanwezigheid van een ontwikkelingsproblematiek, die een storende invloed
kan uitoefenen op de motoriek.
- minder goede ruimtelijke oriëntatie
- onvoldoende besef van eigen lichaamsschema (voor/achter, onder/boven etc.)
- weinig of onvoldoende oog- handcoördinatie
- onvolledige lateralisatie32
- geen of weinig visuo - motorische hiërarchie 33
- vertraagde ontwikkeling van het evenwicht
- onvoldoende auditieve discriminatie 34
- sterke of slappe spiertonus
- storingen in zowel auditieve als visuele perceptie 35
- psychologisch onvoldoende basis om bepaalde opdrachten te begrijpen en uit
te voeren
- laag concentratievermogen
- retardatie (vertraging in ontwikkelingsgang)
- faalangst, die voortvloeit uit disfunctioneren en daardoor onzekerheid in
bewegen veroorzaakt

Een geautomatiseerd onvermogen, dat kan ontstaan door het verwerven van een
slechte gewoonte.
- een vuistgreep36 blijven toepassen
32

Lateralisatie is het bewust worden van de linker- en rechterkant van het lichaam (Eerd-Smetsers &

Alblas, 2001).
33

Visio-motorische hiërarchie is het onvermogen om de bewegingen van handen en vingers te sturen

met de ogen (Den Haan, Hiele & Kok 2006).
34

Auditieve discriminatie: verschil tussen klanken kunnen waarnemen (Den Haan, Hiele & Kok 2006).

35

Visuele perceptie: de mogelijkheid om visuele informatie te gebruiken (Den Haan, Hiele & Kok

2006).
36

Zie bijlage IV : onrijpe pengrepen (palmair supinatiegreep en palmair pronatiegreep)
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- vertraging in de oppositie van de duim37 (bv. door langdurig duimzuigen)
- met jonge kinderen te vroeg beginnen aan voorbereidende schrijfactiviteiten
- onnodig krampachtig het potlood of de pen hanteren doordat de duim niet in
gebogen stand gebruikt wordt
- niet goed organiseren van het schrijfvlak (bv. het schrijfpapier recht leggen in
plaats van schuin tijdens het schrijven)
- geen gebruik maken van steunpunten als voeten, billen en ellebogen
- een „sneltekentechniek‟ toepassen in plaats van het automatiseren van een
schrijfbeweging
- sterk voorovergebogen zitten, waardoor blijvend een onjuiste houding wordt
aangenomen bij het schrijven

Te weinig inzicht om een goede grafische vormgeving in het handschrift te
realiseren. Basisprincipes van grafische vormgeving zijn:
-

variatie in lettergrootte

-

witwerking tussen de regels (liniatuurbreedte en lettergrootte beïnvloeden
elkaar)

-

regelmatig letterbeeld (consequent toepassen van lettertype)

-

duidelijk woordbeeld (lettergrootte en onderlinge afstand bepalen de
leesbaarheid van het hele woord)

-

regelmatige inclinatie (de helling van het schrift)

-

bewegingsschema‟s van de letters consequent toepassen

-

spatiëring (de ruimte tussen de woorden, maar ook de onderlinge letterafstand
in woordverband is altijd gelijk)

-

horizontale en verticale blikgeleiding toepassen

-

bij het schrijven van het schuinschrift worden alle lusletters gelijk van vorm
(alle lusletters met het snijpunt in het midden)

37

Oppositie van de duim: De duim wordt tegenover de vingers gebracht (Van Gelder jr. & Stroes,

2002).
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Bijlage IV : Pengrepen
RIJPE GREPEN
(Hartingsveldt, M. van, 2006)
Dynamische driepuntsgreep:
Bij deze pengreep zijn de duim en wijsvinger gebogen en
bevinden deze vingertoppen zich tegenover elkaar,
bovenop het potlood. De middelvinger ligt gebogen onder
het potlood, waardoor het potlood op de zijkant van de
vinger rust. De ringvinger en pink liggen gebogen tegen de
handpalm en zorgen voor stabiliteit. De pols wordt licht
naar boven gebogen. De schrijfbeweging wordt ingezet
vanuit de vingers en de duim.
Dynamische viervingergreep:
Deze greep verschilt niet veel van de driepuntsgreep.
Hierbij wordt het potlood echter door vier vingers
vastgehouden. De duim, wijsvinger en middelvinger
bevinden zich met de toppen op het potlood en de top van
de ringvinger bevindt zich onder het potlood, waardoor het
potlood hierop rust. De pink ligt gebogen in de handpalm
en zorgt voor stabiliteit. De pols wordt licht naar boven
gebogen. De schrijfbeweging wordt ingezet vanuit de
vingers en de duim.
Laterale driepuntsgreep:
Bij deze greep rust het potlood op de zijkant van het topje
van de middelvinger. De top van de wijsvinger bevindt zich
bovenop het potlood en de duim wordt over het potlood
gebogen en rust met het topje tegen de zijkant van de
wijsvinger. De ringvinger en pink liggen gebogen in de
handpalm en zorgen voor stabiliteit. De pols wordt licht
naar boven gebogen. De schrijfbeweging wordt ingezet
vanuit de pols, vingers en duim.
Laterale viervingergreep:
Bij deze greep rust het potlood op de zijkant van het topje
van de ringvinger. De toppen van de wijs- en middelvinger
bevinden zich bovenop het potlood. De duim wordt over
het potlood gebogen en rust met het topje tegen de zijkant
van de wijsvinger. De pink ligt gebogen in de handpalm en
zorgt voor stabiliteit. De pols wordt licht naar boven
gebogen. De schrijfbeweging wordt ingezet vanuit de pols,
vingers en duim.
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‘À la ronde penvatting’:
Bij deze greep wordt het potlood gestabiliseerd tussen de
wijs- en middelvinger. De achterkant van het potlood rust
hier in de ruimte tussen deze vingers. Het topje van de
middelvinger bevindt zich iets naast het potlood, het topje
van de wijsvinger er bovenop. Het topje van de duim wordt
ook aan de zijkant van het potlood gezet. De ringvinger en
pink liggen gebogen in de handpalm en zorgen voor
stabiliteit. De pols wordt licht naar boven gebogen. De
schrijfbeweging wordt ingezet vanuit de vingers en duim.

OVERGANGSGREPEN
(Hartingsveldt, M. van, 2006)
Statische driepuntsgreep:

Deze pengreep is hetzelfde als de dynamische
driepuntsgreep, maar bij de statische driepuntsgreep
wordt de beweging ingezet vanuit de pols. Tevens wordt
het potlood krampachtiger vastgehouden.

Statische viervingergreep:

Deze pengreep is hetzelfde als de dynamische
viervingergreep, maar bij de statische viervingergreep
wordt de beweging ingezet vanuit de pols. Tevens wordt
het potlood krampachtiger vastgehouden.

Laterale flexiegreep:
Bij deze greep worden alle vingers gebogen. Het potlood
wordt door de duim tegen de zijkant van de wijsvinger
gestabiliseerd. De duim wordt over het potlood gebogen
en rust met het topje tegen de zijkant van de wijsvinger
aan. De pols wordt licht naar boven gebogen.De
schrijfbeweging wordt ingezet vanuit de pols en de
gebogen vingers.
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ONRIJPE GREPEN:
(Hartingsveldt, M. van, 2006)
Pengreep met gestrekte vingers:

Bij deze greep wordt het potlood met bijna gestrekte
vingers vastgehouden. De pols staat hierbij recht. De
beweging wordt ingezet vanuit de elleboog.

Kwastgreep:

Bij deze greep wordt de achterkant van het potlood in de
handpalm gehouden. De vinger- en duimtoppen houden
het potlood vast. De onderarm komt los van het werkblad
en de pols wordt naar beneden gebogen. De beweging
wordt vanuit de schouder, elleboog en pols ingezet.

Vinger pronatiegreep:
Bij deze greep ligt de wijsvinger gestrekt richting de punt
van de punt. De andere vingers worden gebogen rond het
potlood. De duim ligt tegen de zijkant van het potlood aan.
De pols wordt licht gebogen en de onderarm komt los van
het werkblad. De beweging wordt ingezet vanuit de
schouder en elleboog.
Palmair supinatiegreep:
Bij deze greep wordt het potlood met een vuistgreep
vastgehouden. De punt van het potlood komt er aan de
kant van de pink weer uit. De onderarm komt los van het
werkblad. De beweging wordt ingezet vanuit de schouder
en elleboog.

Palmair pronatiegreep:

Deze greep is hetzelfde als de palmair supinatiegreep,
maar bij deze greep komt de punt van het potlood er aan
de kant van de duim weer uit; de hand is als het ware
omgedraaid. De onderarm komt los van het werkblad. De
beweging wordt ingezet vanuit de schouder en elleboog.
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Bijlage V : Het observeren en registreren van de fijn motorische
taak „knippen‟ met behulp van het LVS “Bewegen en Spelen” en de
KOEK
In het leerlingvolgsysteem (LVS) “Bewegen en Spelen” gaan Van Gelder jr. en Stroes
(2002) uit van vaardigheidsniveaus, die gekoppeld zijn aan leeftijden. De niveaus zijn
gebaseerd op gegevens van ongeveer 1500 leerlingen, die deze vaardigheden
hebben uitgevoerd. Het signaleringsniveau geeft aan op welke leeftijd vaardigheden
door meer dan 80 % van de kinderen beheerst worden. Hiermee kun je
achterstanden in de (schrijf) motorische ontwikkeling signaleren.

De KOEK is een observatie instrument, waarbij vooral gelet wordt op de kwaliteit van
de uitvoering.
Dit instrument bestaat uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte betreft de papier- en
pentaken. Het tweede gedeelte bestaat uit vier fijn motorische taken (knippen,
manipuleren, tweehandig bewegen, kruisen van de middenlijn).
In de KOEK is het eindresultaat van de kniptaak38 maar een klein onderdeel van de
observatie. Deze richt zich namelijk ook op de coördinatie van het knippen, de
schaargreep, de positie van de armen, vasthouden en overpakken van het papier
door de andere hand, de uitvoering van het knippen en de aanwezigheid van mee
bewegingen.
Het LVS “Bewegen en Spelen” kijkt vooral naar het knipproduct39.

38

Zie bijlage VI : KOEK registratieblad knippen

39

Zie bijlage VII : LVS registratieblad knippen

62

Bijlage VI : KOEK registratieblad knippen
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Bijlage VII : LVS registratieblad knippen
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Bijlage VIII : LVS registratieblad opponeren
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Bijlage IX : KOEK registratieblad manipuleren
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Bijlage X : De ontwikkeling van de manipulatieve vaardigheden
gedurende het eerste tot en met het zevende levensjaar.
De basisvaardigheden, zoals rijken, grijpen, dragen en loslaten ontwikkelingen zich
in de eerste twee levensjaren.
Bij manipulatie in de hand onderscheid men drie basispatronen :
1. translatie (van de vingers naar de handpalm en van de handpalm naar de
vingers)
2. rotatie (enkelvoudig en complex)
3. shift (schuifbeweging)
Deze manipulatieve vaardigheden kunnen uitgevoerd worden met of zonder
stabilisatie van een of meerdere voorwerpen in de hand. Hierbij stabiliseren de
ulnaire vingers (pink en ringvinger) het voorwerp, terwijl de radiale vingers (duim,
wijs- en middelvinger) de manipulatieve vaardigheid uit kunnen voeren.

Leeftijd:

Vaardigheden:

12 tot 15
maanden
2 tot 2,5 jaar

Kinderen gebruiken de translatie van vingers naar handpalm voor
het pakken en vasthouden van kleine stukjes voedsel.
Kinderen gebruiken de translatie van handpalm naar vingers en de
enkelvoudige rotatie bij het hanteren van voorwerpen.
Kinderen van deze leeftijd laten complexe rotatie zien, hoewel veel
kinderen van deze leeftijd nog moeite hebben met deze
manipulatieve vaardigheid.
De translatie van vingers naar palm wordt al goed uitgevoerd. Het
kind heeft vaak nog veel moeite met de andere vaardigheden en
gebruikt hiervoor nog compensatie met behulp van de andere
hand, het lichaam of de onderlaag.
De grootste toename van de manipulatieve vaardigheden vindt
plaats.
Het kind ontwikkelt vaardigheden in het roteren van een stift en het
gebruik van de schuifbeweging om de stift op de goede plaats in
de hand te zetten bij het tekenen en kleuren.
Het kind maakt aanzienlijk minder gebruik van compensatie
strategieën en voert de meeste manipulatieve vaardigheden uit
zonder stabilisatie.
Het kind voert een complexe rotatie uit, zonder gebruik te maken
van de andere hand, het lichaam of de onderlaag.
Het kind wordt steeds vaardiger, sneller en consistenter in de
uitvoering van manipulatieve vaardigheden.
Kinderen gebruiken een verscheidenheid aan manipulatieve
vaardigheden met stabilisatie.
Het kind maakt steeds meer gebruik van volwassen strategieën
(met gebruik van de zwaartekracht).

2,5 tot 3 jaar

3 jaar

3 tot 4 jaar
3 tot 5,5 jaar

+/- 4 jaar

4 jaar
5 tot 6 jaar
6 jaar
7 jaar

(Hartingsveldt et al., 2006)
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Bijlage XI : individuele observatielijst schrijfproces groep 3 – 8
De individuele observatielijst van het schrijfproces bestaat uit het inkleuren van
bolletjes. Legierse en Smits omschrijven in de Gebruikswijzer van de methode (2007)
de volgende onderdelen van de procesobservatie:

lichaamshouding (stabiel en ontspannen)
plaats van de stoel, plaats op de stoel en positie in het klaslokaal
positie schrijfhand- en arm en positie niet-schrijfhand en arm
papierligging
pengreep
de schrijfbeweging:
o het beginpunt snel kunnen vinden
o kunnen starten, stoppen, versnellen en vertragen
o kleine vingerbewegingen kunnen maken door strekken en buigen
o met het potlood ronde bewegingen kunnen maken (linksom en rechtsom)
o de bewegingsrichting soepel veranderen
o met de pols kunnen werken door langer aan een woord te schrijven
kleine progressie (Het ES (2011) bevestigt middels onderzoek, dat
kinderen deze vaardigheid vanaf groep 5 gaan beheersen.)
o met de onderarm van links naar rechts kunnen bewegen om de regel te
volgen (grote progressie)
o met de niet-schrijfhand het papier kunnen vasthouden en naar boven
schuiven
o het juiste traject kunnen volgen om letters te vormen
o bewegingen vloeiend kunnen uitvoeren
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Bijlage XII : individuele observatie- en beheersingslijst groep 3
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Bijlage XIII: SOS scoreformulier en observatieformulier
Dit screeningsinstrument, ontwikkeld door Van Waelvelde, De Mey en SmitsEngelsman (2008) is samengesteld uit de zes meest sensitieve items van de
Beknopte beoordelingsmethode voor kinderhandschrijften (BHK, 1987). De SOS is
genormeerd (op Vlaamse scholen) om de overschrijfsnelheid te meten. Voor het
beoordelen van de kwaliteit van het handschrift worden de zes items gescoord op
basis van criteria.
Er is sprake van een vloeiend schrift als de pen zonder ongewenste
uitschieters over het papier geleid wordt. De overgang van een opgaande in
een neergaande beweging of andersom verloopt gecontroleerd zonder
abrupte richtingsveranderingen.
Er is sprake van een ononderbroken overgang tussen twee letters als deze
door een voortgaande lijn met elkaar zijn verbonden. Er is geen vreemde
verbindingskronkel, verdikkingspunt, lasplaats of ontbrekend lijnstuk in de
overgang tussen twee letters te zien.
De gemiddelde grootte van het handschrift.
Er is sprake van een regelmatige lettergrootte als het verschil in grootte tussen
de kleinste rompletter en de grootste rompletter binnen de regel niet meer is
dan een bepaald aantal millimeters.
Er is sprake van voldoende ruimte tussen twee woorden binnen een regel als
tussen twee woorden minimaal een gemiddelde letterbreedte van de letter „o‟
van het door de leerling gebruikte handschrift past.
Er is sprake van een recht regelverloop als de woorden binnen één regel op
een denkbeeldige lijn staan.
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Bijlage XIV: Groninger Motoriek Observatieschaal

Voornaam:

Geboortedatum:

Achternaam:

Leeftijd:

Adres:

Jongen / meisje:

Postcode / woonplaats:

School:

Groep:

Ingevuld door (omcirkel het antwoord):

Vader / moeder
Leerkracht
Gymleerkracht
Anders t.w.:

Datum van invullen:

Instructies voor het beantwoorden van de vragen op de volgende bladzijde:
Geef aan in welke mate de uitspraken van toepassing zijn op het kind door het
juiste antwoord te omcirkelen:
1.
2.
3.
4.

Niet van toepassing
Meer niet dan wel van toepassing
Meer wel dan niet van toepassing
Wel van toepassing
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Groninger Motoriek Observatieschaal
Niet van

Meer niet

Meer wel

Wel van

toepassing

dan wel

dan niet van

Toepassing

van

toepassing

toepassing
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5. Is letterlijk snel uit zijn/haar evenwicht.

1

2

3

4

6. Heeft moeite met activiteiten die fijne

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1. De bewegingen van een kind lijken sterk
op die van een jonger kind.
2. Heeft moeite met activiteiten waarbij het
hele lichaam betrokken is (b.v. aankleden of
balvangen
3. Schrijft slordiger dan normaal, als ook aan
de spelling of inhoud van het geschrevene
moet worden gedacht.
4. De bewegingen maken een verbrokkelde
indruk; ze zijn niet soepel, er komen
onderbrekingen in voor.

bewegingen vereisen (b.v. handwerken of
schrijven)
7. Als het kind iets doet met de rechter of
linker hand zie je veel meebewegingen in de
andere zijde van het lichaam.
8. Maakt voor een situatie „goede‟
bewegingen maar op het verkeerde moment.
9. Heeft problemen met de oog-hand
coödinatie.
10. Bewegingen maken een starre,
houterige indruk.
11. Heeft moeite met het maken van
ritmische bewegingen.
12. Schrijft onregelmatiger dan andere
kinderen.
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Niet van

Meer niet

Meer wel

Wel van

toepassing

dan wel

dan niet van

Toepassing

van

toepassing

toepassing
13. Moet nadenken bij bewegingen die een

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ander kind automatisch uitvoert.
14. Ziet bij balspelen geen kans tijdig op de
naderende bal te reageren.
15. Verliest onder spanning heel snel de
controle over zijn/haar bewegingen.
16. Heeft moeite met knopen vastmaken en
veters strikken.
17. Heeft moeite met
behendigheidsspelletjes.
18. Is onhandig, laat van alles uit zijn/haar
handen vallen.

Scoring:
Tel de antwoorden van alle 18 vragen bij elkaar op, en vul de totaalscore in
onderstaande tabel in.

Totaalscore:

Normering:
De normering van de GMO is gebaseerd op een populatie van 1919
basisschoolleerlingen van 5 jaar tot en met 11 jaar (Schoemaker, 2003). Er zijn per
leeftijd aparte normen opgesteld voor jongens als meisjes. De lijst werkt met een
vierpuntenschaal. De beoordeling van de motoriek van een kind door de leerkracht
kan in drie categorieën vallen:
Prestaties zijn normaal voor de leeftijd en het geslacht. In dit geval vallen de
prestaties boven het 15e percentiel.
Prestaties zijn licht afwijkend voor de leeftijd en het geslacht. Nader onderzoek is
nodig. In dit geval vallen de prestaties tussen het 5e en 15e percentiel.
Prestaties zijn duidelijk afwijkend voor de leeftijd en het geslacht. Nader
onderzoek is nodig. In dit geval vallen de prestaties beneden het 5e percentiel.
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Bijlage XV :Movement Assessment Battery for children – 2 checklist

De Movement Assessment Battery for Children – 2 (Henderson & Sugden, 2010)
heeft een checklist ontwikkeld die bestaat uit drie onderdelen. Deel A en B zijn
gericht op de motorische competentie van het kind. ( bewegen in een stilstaande
(statische) voorspelbare omgeving en bewegen in een bewegende (dynamische) en
onvoorspelbare omgeving) Deel C is gericht op eigenschappen van het kind die van
invloed kunnen zijn op de motoriek, zoals het plezier in bewegen, de mate van
overbeweeglijkheid of afleidbaarheid. De vragenlijst kan ingevuld worden voor
kinderen van 3 tot en met 16 jaar.
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BijlageXVI : De planning van het onderzoek

DATUM:

ACTIE:

dec‟10

Met name deze twee maanden intensieve literatuurstudie verrichten om

jan‟11

antwoorden te krijgen op de deelvragen.

14-2-2011

De adjunct directeur groep 3 / 4 uitleg geven over het onderzoek.
Toestemming vragen om het onderzoek uit te mogen voeren.
Een afspraak maken om mijn plannen tijdens een bouwvergadering kenbaar
te maken.

21-2-2011

Het interview voorbereiden:
Welke vragen wil ik aan mijn collega‟s van groep 3 stellen?

23-2-2011

Aan mijn collega‟s van groep 3 uitleg geven over het uit te voeren
onderzoek, medewerking vragen en interviewafspraken maken.

24-2-2011

Het eerste interview afnemen.

3-3-2011

Het tweede interview afnemen.

10-3-2011

Het derde interview afnemen.

8t/m12-3-2011

De interviews vastleggen in een verslag.
De gegevens met elkaar vergelijken / een analyse maken.
Interviewvragen voor Leon Legierse maken en een afspraak plannen.

23-3-2011

Het interview met Leon Legierse voorbereiden.

28-3-2011

Het interview met Leon Legierse afnemen.

7-4-2011

Het interview met Leon vastleggen in een verslag.

12-4- 2011
18,20,25 april

Interpreteren van alle onderzoeksgegevens:
Overeenkomsten en verschillen verkregen uit de interviews en
literatuurstudie naast elkaar leggen. (hoofdstuk 4 en 5)

2,3,4,9 mei

De aanmeldingsprocedure uitwerken en doormailen naar alle betrokkenen
(collega‟s, Leon Legierse, critical friends).

24-5-2011

Tijdens het paralleloverleg de procedure presenteren en uitleggen. Ik wil
hen vragen komende periode 1 leerling in te vullen met de nieuwe
procedure en te testen op bruikbaarheid. Terugkoppelen en nog verbeteren.
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Bijlage XVII : Gestructureerd interview 24-2-2011
De leerkracht van groep 3 A geeft de volgende antwoorden op de stellingen:
 Als de kinderen in hun schrijfschrift gaan werken dan….
zetten ze eerst hun tafel recht voor het bord. De kinderen zitten namelijk in groepjes
en zouden met hun zij naar het bord zitten als de leerkracht dit niet laat doen.
Vooral in het begin van het jaar start de leerkracht met de schrijfwijzer (omklapboekje
= schrijfproces). Nu halverwege groep 3 wordt het schrijfproces meestal besproken
met behulp van de poster.
Verder biedt de leerkracht, voordat het werkelijke schrijven begint, meestal de
bewegingsspelletjes van de betreffende methodeles aan. De kinderen worden in de
loop van het jaar hierin steeds vaardiger.
 Als ik een kind met fijn- en schrijf motorische problemen zie dan….
probeert de leerkracht vooral op de pengreep, pendruk en houding te letten.
Maar dit observeert en verbetert ze tijdens de les eigenlijk constant.
 Als ik het aanmeldingsformulier voor MRT in ga vullen dan….
gaat de leerkracht eerst observeren. Het observatieformulier van de methode lijkt
haar dan wel handig om in te vullen voor deze leerling. Ze heeft overigens geen
ervaring met het invullen van dit formulier.
De antwoorden op de interviewvragen:
Welke fijn- en schrijf motorische observaties verricht je? Met andere woorden; Wat
vind je belangrijk om te weten van een kind op dit gebied?
Door de poster van de methode is de leerkracht veel bewuster met het
schrijfproces bezig. Naast pengreep en pendruk is er dus veel aandacht voor de
houding aan tafel, ligging van de elleboog, schouders naar beneden enz.
Hoe ga je te werk? Welke manier van observeren vind jij handig? Met andere
woorden; Wat gaat je goed af?
Eerst wordt de letter klassikaal verkent en besproken. De verbale ondersteuning
vindt de leerkracht hierbij erg belangrijk. Na samen de letter een paar keer
geschreven te hebben mogen de kinderen zelfstandig in eigen tempo verder.
Dit is het moment waarop de leerkracht kan rondlopen om te observeren en
corrigeren.
Tegen welke beperkingen loop je aan? Vind je het moeilijk om bepaalde
motorische vaardigheden te observeren en te beoordelen? Zo ja, welke dan? Heb
je behoefte aan meer richtlijnen? Zo ja, op welk gebied dan zoal?
Ze vraagt zich af of ze een leerling moet blijven wijzen op een foute pengreep.
“Wanneer mag ik het „loslaten‟?”
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Ook vindt ze het moeilijk om een leerling het harde duwen af te leren. Ze maakt
het kind erop attent door hem te laten voelen op de achterkant van het papier. Ook
pijn in de hand wijst op te hard drukken, maar toch blijven deze kinderen dit doen.
De leerkracht weet niet goed wat ze met dit probleem moet? Het handschrift is
namelijk wel voor iedereen goed leesbaar. Ze vindt het moeilijk om kinderen te
helpen de pendruk te verminderen, want het benoemen alleen is niet voldoende.
Soms schrijft ze wel eens mee met de leerling. Deze merkt dan wel het verschil,
maar er treedt hierdoor geen verbetering op.
Hoe registreer je jouw observaties?
Opvallende observaties schrijft de leerkracht op een memoblaadje, die ze in haar
schriftje plakt. Tijdens een volgende schrijfles ziet de leerkracht tijdens het
rondlopen meteen waarop ze extra moet letten bij bepaalde leerlingen.
Als een letter nog niet goed wordt beheerst, schrijft ze deze achterin het schrift
van de leerling. Zo maakt ze de leerling attent op de letters, die nog niet helemaal
goed gaan. De leerling oefent deze letter nog eens extra in zijn schrift.
De leerkracht gebruikt geen screenings-of observatie instrumenten.
Maak je gebruik van de formulieren van Zwart op wit? Zo ja, wat vind je praktisch
aan de individuele observatielijst schrijfproces en waarom? Wat is niet handig /
zou je anders willen zien? Wat mis je?
De klassikale lijst van de methode vult de leerkracht altijd in na het toetsmoment.
Hierop schrijft ze welke letters de leerlingen niet beheersen. Per leerling geeft ze
aan hoe de foute letter geschreven werd.
De beide individuele observatielijsten heeft ze nog nooit ingevuld. Voor haar
gevoel heeft ze geen leerling gehad bij wie dit nodig was.
Deze formulieren zijn alleen gericht op het schrijven merkt de leerkracht op.
Tijdens het samen bekijken van dit formulier ontdekken we dat er alleen positieve
procesdoelen staan omschreven. Bij een leerling met schrijfproblemen kun je dus
waarschijnlijk veel bolletjes niet inkleuren. Bij de opmerkingen is wel wat plaats om
te omschrijven wat het kind dan wel laat zien, maar het is de vraag of je na het
invullen een duidelijk beeld krijgt van het probleem. Om een voorbeeld te geven:
Bij een leerling met hoge pendruk kleur je het bolletje „lichte en constante druk met
pen op het papier‟ dus niet. Moet je hier dan dus uit opmaken dat er hoge pendruk
is? Voor een ander (de MRT-er) is het van belang wat bij de opmerkingen staat
vermeld. Daar is dan echter veel te weinig plaats voor.
Een leeg bolletje zou daarnaast ook kunnen betekenen dat je iets nog niet hebt
geobserveerd.
Wat vind je praktisch aan de individuele observatie en beheersingslijst en
waarom? Wat is niet handig? Wat mis je?
Bij de opmerkingen kun je schrijven hoe het kind de letter schrijft. (meer plaats is
er ook niet) Dit is handig.

85

Wat vind je duidelijk aan het MRT-aanmeldingsformulier? Wat is minder handig?
Ja/nee omcirkelen is heel duidelijk. (Het kind laat de omschrijving wel of niet zien.)
Korte woorden omcirkelen b.v. de pendruk is hoog/laag is ook handig en
overzichtelijk. Je ziet meteen wat niet goed is. Ook open vragen die ertoe doen,
vindt de leerkracht belangrijk.
Maar ze vraagt zich af wat ik als MRT-er belangrijk vind. Dat moet ik ook zeker
meenemen in het formulier.
Wat vind jij handig bij het invullen van formulieren? (verschillende voorbeelden
laten zien)
Bolletjes inkleuren is handig. Zo‟n formulier geeft houvast tijdens het observeren.
Wanneer besluit je een leerling aan te melden voor MRT?
Vooral wanneer het kind er zelf last van heeft. In de gymzaal is dat altijd
gemakkelijker te zien. B.v. wanneer het niet lukt met een tikspel of een
vaardigheid als de koprol. Wanneer kinderen op zo‟n moment frustratie laten zien
is dit een signaal, dat ze er last van hebben. Als een kind niet mee wil doen is dit
ook vaak een teken. Kinderen die zich tijdens de gymles ziek voelen geven
hiermee ook aan dat ze zich niet fijn voelen tijdens de gymles.
Bij schrijven vindt de leerkracht het lastiger. Maar kinderen, die gaan klagen dat ze
moe zijn of pijn in de hand hebben geven hiermee een signaal af. Ook als
kinderen zeggen dat ze geen zin meer hebben, omdat ze al zoveel hebben
geschreven, geven hiermee aan dat er weinig schrijfplezier is.
Wanneer kinderen in een krampachtig houding schrijven en het lukt niet om dit te
verbeteren is dit voor de leerkracht ook een signaal.
Verder vallen kinderen met motorische problemen tijdens het knutselen op. Ze
zien dan dat andere kinderen handiger zijn en tot een mooier resultaat komen. Dit
kan voor een kind heel vervelend zijn. Een opmerking als: “Ik wil maar 1 doosje
omplakken juf.”, geeft aan hoe een kind zich voelt tijdens het knutselen.
Ook in dagelijkse handelingen als blaadjes ergens vanaf pakken of een mooie
stapel van de schriften maken vallen kinderen met motorische problemen op.
Kinderen die hun beperkingen ervaren en er last van hebben zijn voor de
leerkracht dus de belangrijkste indicator om een MRT-aanmelding te doen.
Hoe sta je tegenover het opdoen van meer kennis en vaardigheden omtrent het
observeren en beoordelen van de klein en schrijf motorische vaardigheden van
kinderen?
Hier staat ze zeker open voor. Je bent de hele dag met motoriek en schrijven
bezig dus een goeie workshop is altijd welkom. Ook zou ze graag weer eens met
Leon Legierse om de tafel gaan (ervaringen uitwisselen, vragen stellen).
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Bijlage XIII : Gestructureerd interview 10-3-2011
De leerkracht van groep 3 B geeft de volgende antwoorden op de stellingen:
 Als de kinderen in hun schrijfschrift gaan werken dan….
is dat altijd een spannend moment, omdat de kinderen nog nooit in een
schrijfschriftje hebben gewerkt. Ze gaan nu echte schrijfletters leren!
De leerkracht maakt kinderen enthousiast voor het schrijfonderwijs.
Het plezier in het schrijven vindt deze leerkracht het belangrijkst.
De methode begint met fijn motorische oefeningen. Soms slaat de leerkracht deze
over en eindigt met het afsluitende bewegingsspelletje. Wegens tijdgebrek slaat ze
soms beiden over en bestaat de les uitsluitend uit schrijven.
De instructiefilmpjes van de methode op het digibord (letterfilmpjes) zijn heel fijn.
Kinderen kijken daar geconcentreerd naar. Op die manier creëer je meteen rust en
aandacht voor de letter die aangeleerd wordt.
 Als ik een kind met fijn- en schrijf motorische problemen zie dan….
gaat de leerkracht eerst goed observeren. Ze probeert kleine schrijf problemen in
eerste instantie zelf op te lossen. Dit doet ze bijvoorbeeld door de leerling een ander
potlood te geven, een gripper op het potlood te doen of puntjes op een potlood te
zetten. Een wiebelkussen kan helpen voor kinderen met houdingsproblemen.
Wanneer het kind duidelijk op motorisch gebied problemen laat zien, vraagt ze hulp
aan de MRT-er. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer een leerling groot blijft bewegen en
niet goed tot de fijnere schrijfmotoriek kan komen.
 Als ik het aanmeldingsformulier voor MRT in ga vullen dan….
gaat deze leerkracht d.m.v. observaties zo duidelijk mogelijk proberen het probleem
te omschrijven. Het lukt niet om dit formulier vanachter je bureau in te vullen. Je moet
het formulier vooraf eerst goed bekijken om te weten wat er allemaal geobserveerd
moet worden. Verder zou ze kopieën van de schrijfontwikkeling toevoegen. Een
filmpje zou ook voor verduidelijking kunnen zorgen.
De antwoorden op de interviewvragen:
Welke fijn- en schrijf motorische observaties verricht je? Met andere woorden; Wat
vind je belangrijk om te weten van een kind op dit gebied?
Vanaf de eerste schrijfles staat het komen tot een goede schrijfhouding en
potloodhantering centraal. De leerkracht loopt rond en corrigeert de kinderen dan
op alle schrijfprocesdoelen. Dit hoeft vaak niet eens mondeling. Ze stuurt de
kinderen bij door een klein tikje op de schouders of de knieën te geven. Door even
het hoofd van een kind weer in de juiste positie te brengen of een stoel aan te
schuiven attendeert ze de kinderen op de juiste houding.
De leerkracht wijst kinderen op de bewegingswijzer. Soms maakt ze op een
positieve manier klassikaal een opmerking: “Kijk die eens mooi aan haar tafel
zitten en goed rechtop.”
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Verder let ze goed op de voorkeurshand van kinderen en de potloodgreep. Vooral
in de eerste weken observeert de leerkracht met welk potlood (trippel of gewoon)
een kind het beste kan schrijven. Ook de druk op het papier vindt ze belangrijk.
De bewegingsbanen houdt ze goed in de gaten en ze let erop of de motoriek zich
van groot naar steeds fijner ontwikkelt.
Hoe ga je te werk? Welke manier van observeren vind jij handig? Met andere
woorden; Wat gaat je goed af? Hoe registreer je jouw observaties?
De leerkracht probeert tijdens of direct na het schrijven feedback te geven op het
schrijfproduct. Welke letter is goed gelukt? Let de volgende keer op…
Als een letter nog niet goed is of de vorm klopt niet helemaal schrijft ze deze
achterin het schrift zodat de leerling deze letter nog extra kan oefenen.
Ook na een toets doet ze dit. Zo maakt ze kinderen attent op de letters die nog
niet helemaal goed gaan. Ze bespreekt ook waarom de letter nog niet helemaal
goed wordt geschreven. Als ze merkt dat dit niet voldoende is, geeft ze soms een
letterwerkblad mee naar huis.
Ze gebruikt de klassikale observatielijst van Zwart op wit. Daarop schrijft ze per
kind welke letters nog niet goed gaan. Er is echter heel weinig schrijfruimte. Liefst
had ze een blad per schrijfschriftje gehad. Als een schriftje vol is bladert ze deze
nog eens door. Opmerkingen e.d. neemt ze over op dit formulier.
De blanco achterkant gebruikt ze om zithouding, pengreep, pendruk e.d. te
omschrijven. Na een tijdje kijkt ze nog eens of de aanpassingen en extra
begeleiding effect hebben gehad. Meestal ziet ze na verloop van tijd verbetering
optreden.
De leerkracht vindt, dat kinderen steeds meer moeite hebben met lang stil zitten
(op de billen). Er moet veel vaker gecorrigeerd worden dan jaren terug.
Tegen welke beperkingen loop je aan? Vind je het moeilijk om bepaalde
motorische vaardigheden te observeren en te beoordelen? Zo ja, welke dan? Heb
je behoefte aan meer richtlijnen? Zo ja, op welk gebied dan zoal?
Qua fijne motoriek loopt de leerkracht niet tegen beperkingen aan. De grote
motoriek observeren vindt ze lastiger. Er wordt maar 1 keer per week gegymd.
Tijdens het lesgeven is het lastig om ook te observeren. Soms is het moeilijk om
de te observeren vaardigheid in de gymles in te passen.
Maak je gebruik van de formulieren van Zwart op wit? Zo ja, wat vind je praktisch
aan de individuele observatielijst schrijfproces en waarom? Wat is niet handig /
zou je anders willen zien? Wat mis je?
Alles wat op de lijst staat observeert de leerkracht. Het is een compleet formulier
(alle aspecten komen aan bod). Voor onervaren leerkrachten is het meteen een
mooi overzicht, waarop gelet moet worden. Het lijkt haar goed om deze punten
mee te nemen in het MRT aanmeldingsformulier.
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De leerkracht noteert alleen per kind wat verbeterd moet worden. Het is niet
praktisch om dan voor iedere leerling de individuele observatielijst te kopiëren.
Wat vind je praktisch aan de individuele observatie en beheersingslijst en
waarom? Wat is niet handig? Wat mis je?
Deze leerkracht vindt het belangrijk, dat de MRT-er een goed beeld krijgt van het
schrijfproduct. Dit kan bijvoorbeeld door kopietjes te maken van een schrijflesje en
de toetsen. De beheersingslijst is handig als er maar genoeg ruimte is om de
letters die fout gaan duidelijk erbij te kunnen tekenen. Verder vindt ze het van
belang om te omschrijven wat niet goed gaat. (moeite met lusletters, kelderletters,
de hellingshoek enz.)
Wat vind je duidelijk aan het MRT-aanmeldingsformulier? Wat is minder handig?
Je kunt niet veel specifiek kwijt over het schrijfproces en schrijfproduct.
Wat vind jij handig bij het invullen van formulieren? (verschillende voorbeelden
laten zien)
Als een kind een fijn motorisch probleem heeft, lijkt haar het knipblad van KOEK
wel handig om te gebruiken, maar ze vraagt zich af of het ook nog voor groep 3
kinderen nodig is. Het is een uitgebreid observatieblad.
Het werkt wel verduidelijkend om hetgeen je ziet te omschrijven. Foto‟s van goede
en foute pen- en schaargrepen kunnen een handig hulpmiddel zijn. Een extra
uitlegblad bij de MRT aanmelding (soort bijlage) is misschien ook een idee.
Bij schaalvragen is het wel handig om de schalen naast alle vragen te zetten.
Met woorden als on/voldoende, genoeg, correct, wel/niet, uitvoerbaar, moeite,
probleem, kun je nuances, gradaties en variaties maken in de omschrijvingen
waar de leerkracht een antwoord op moeten geven.
Wanneer besluit je een leerling aan te melden voor MRT?
Ze meldt aan wanneer het kind ondanks alle tips en extra begeleiding niet komt tot
een goede motorische schrijfbeweging en/of wanneer de grove motoriek opvalt.
De leerkracht vindt het zelf leuk en belangrijk met dit onderwerp bezig te zijn. Ze
stapt bij de MRT-er binnen als ze een vraag heeft.
De schrijfresultaten zijn door de goed opgebouwde schrijflessen van Zwart op wit
duidelijk verbeterd. Met de bewegingsoefeningen wordt bovendien aandacht
geschonken aan de fijne motoriek. Een kind aanmelden voor MRT is zelden nodig.
Hoe sta je tegenover het opdoen van meer kennis en vaardigheden omtrent het
observeren en beoordelen van de klein en schrijf motorische vaardigheden van
kinderen?
De leerkracht is heel geïnteresseerd in dit onderwerp. Het is een vak dat in
beweging is en dus vindt ze het belangrijk om op de hoogte te blijven van
verbeterpunten en vernieuwingen.
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Bijlage XIX : Gestructureerd interview 3-3-2011
De leerkracht van groep 3 E geeft de volgende antwoorden op de stellingen:
 Als de kinderen in hun schrijfschrift gaan werken dan….
gaat ze eerst de schrijfprocesdoelen met de kinderen bespreken.
Het hele ritueel van „Ga maar eens allemaal goed zitten‟, „Zet je voeten recht naar
voren onder de tafel‟, „Pak je potlood goed vast‟, „Leg je schrift goed op tafel‟, enz.
neemt de leerkracht steeds weer door met de kinderen.
Ze zouden dat in deze periode van het jaar nu allemaal moeten weten, maar het
daadwerkelijk toepassen doen ze nog niet uit zichzelf.
 Als ik een kind met fijn- en schrijf motorische problemen zie dan….
probeert deze leerkracht het altijd eerst zelf op te lossen.
Zo merkte ze dit jaar, dat sommige kinderen bepaalde lettertrajecten niet onder de
knie kregen. De extra individuele begeleiding tijdens de schrijfles (bij het kind gaan
staan en verbale ondersteuning geven) was niet voldoende. De leerkracht heeft toen
oefenbladen gemaakt en deze meegegeven met de ouders. Dit had een positief
effect.
 Als ik het aanmeldingsformulier voor MRT in ga vullen dan….
vindt ze dat best een „gedoe‟.
Zo moet je bijvoorbeeld tellen hoe lang een kind op 1 been kan staan. Dat tellen is
geen probleem, maar terwijl ook nog letten op de uitvoering maakt het lastig. Je doet
dit te weinig om er vaardig in te worden. En welk resultaat moet je neerschrijven /
gebruiken, want een leerling laat soms wisselende uitvoeringen zien.
Het beoordelen van bewegingen vindt de leerkracht moeilijk. Zo ziet ze bijvoorbeeld
dat sommige kinderen wel tot stuiten komen, maar de kwaliteit van bewegen valt op.
De leerkracht vindt het moeilijk om hetgeen ze ziet op een goede manier te
verwoorden.
Vaak voert de leerling de opdracht snel uit. Hierdoor twijfelt de leerkracht of ze het
wel goed heeft gezien.
Dikwijls hebben kinderen in de gaten dat ze bekeken en beoordeeld worden. Dit vindt
de leerkracht vervelend. Het lijkt haar wenselijk om het kind „stiekem‟ te bekijken.
Meestal lukt dit echter niet omdat er specifieke vaardigheden worden gevraagd.
Soms corrigeert het kind zichzelf, omdat hij zich bekeken voelt. De leerling weet dus
hoe het moet maar past het niet toe. “Wat moet je dan invullen?”, vraagt mijn collega
zich af.
Het zou handig zijn, de aanmelding met zijn tweeën in te vullen. Terwijl de ene
leerkracht met het kind werkt kan de ander registreren.
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De antwoorden op de interviewvragen:
Welke fijn- en schrijf motorische observaties verricht je? Met andere woorden; Wat
vind je belangrijk om te weten van een kind op dit gebied?
Tijdens het aanleren van de letters houdt de leerkracht in de gaten of de
lettertrajecten goed worden opgepikt. Daarna gaat ze letten op details
(bijvoorbeeld: Wordt de letter a voldoende rond gemaakt of is de stok van de letter
a niet te lang, waardoor hij op de letter d gaat lijken?). Als de leerkracht dit soort
foutjes ziet, bespreekt ze dit klassikaal. Ze vindt het moeilijk de fout ingeslepen
letters verbeterd te krijgen bij de kinderen.
Verder vindt ze de positie van de letter in de zones belangrijk.
De leerkracht probeert de fijn motorische oefeningetjes uit de methode wel te
doen, maar dat lukt niet altijd, omdat de schrijfles heel uitgebreid is. Ze vindt het
lastig om extra tijd te besteden aan de kinderen die moeite hebben met deze
oefeningen of bij wie het helemaal niet lukt.
Ook let deze leerkracht op de manier van tekenen, inkleuren en knippen.
De leerkracht heeft materiaal gericht op de fijne motoriek in de klas zoals
bijvoorbeeld de kralenplanken. Ze merkt echter, dat in groep 3 meer nadruk ligt op
het schrijfproduct. Als kleuterleerkracht keek ze anders naar kinderen. Ze had toen
meer oog voor de fijne motoriek. De leerkracht geeft aan, dat ze dit jammer vindt,
maar tijd ontbreekt meestal.
Ze kent haar zwakke kinderen en weet dus bij een vouwles of andere
knutselactiviteit wie ze meer moet begeleiden. Omdat maar 2 keer in de week
geknutseld wordt en vaak weer met een andere techniek blijven deze kinderen
extra hulp nodig hebben.
Hoe ga je te werk? Welke manier van observeren vind jij handig? Met andere
woorden; Wat gaat je goed af?
Toen ze vorig schooljaar begon met groep 3 heeft ze geprobeerd om aan de hand
van de observatielijsten van de methode te gaan observeren. Dit lukte echter niet,
omdat ze het idee had op zoveel dingen te moeten letten en dat bij alle kinderen.
Nu loopt ze tijdens de les veel rond en al observerend corrigeert ze ook meteen.
Ook aan het product is vaak wel te zien of iets mis is gegaan.
Tegen welke beperkingen loop je aan? Vind je het moeilijk om bepaalde
motorische vaardigheden te observeren en te beoordelen? Zo ja, welke dan? Heb
je behoefte aan meer richtlijnen? Zo ja, op welk gebied dan zoal?
De leerkracht heeft bij de 3e stelling en de vorige vraag al een aantal beperkingen
omschreven.
Ze mist een handig observatieformulier.
Meestal lukt het wel om te achterhalen wat er fout gaat bij een leerling. Lastiger
vindt ze het om hiermee om te gaan? Hoe kun je de leerling met het betreffende
probleem het beste helpen en begeleiden? Voordoen alleen is namelijk meestal
niet voldoende.
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Hoe registreer je jouw observaties?
Opmerkingen en extra geoefende letters in de schriftjes en analyse van de toets
op blanco papier.
Maak je gebruik van de formulieren van Zwart op wit? Zo ja, wat vind je praktisch
aan de individuele observatielijst schrijfproces en waarom? Wat is niet handig /
zou je anders willen zien? Wat mis je?
Op het moment dat een kind uitvalt is deze lijst wellicht handig, want dan hoef je
maar 1 kind te bekijken. De leerkracht vindt dat je de rest van de klas te kort doet
als je jezelf tijdens een schrijfles op 1 leerling gaat richten. In groep 3 is alles
nieuw. Het is nog lastig om de kinderen veel zelfstandig te laten werken. Ze
hebben de leerkracht gewoon nodig.
Je zou wel elke dag een beetje kunnen bekijken. Dan doe je er alleen wat langer
over.
De leerkracht merkt op, dat het verkrijgen van een reëel beeld alleen lukt als je
geen feedback geeft tijdens het observeren.
Het formulier wordt bewerkelijk, omdat je alles wat de leerling niet goed doet bij de
opmerkingen moet gaan schrijven. Eigenlijk zou je de leerling moeten filmen
bedenkt de leerkracht. Dan hoef je niet constant te schrijven, want dat maakt het
juist vaak storend.
De leerkracht merkt op dat de zithouding aan tafel bij heel veel kinderen slecht is
en vaak moet worden gecorrigeerd.
Wat vind je praktisch aan de individuele observatie en beheersingslijst en
waarom? Wat is niet handig? Wat mis je?
Dit formulier zou voor deze leerkracht handig zijn om te gebruiken. Nu heeft ze na
de toets alle foutieve letters van de kinderen in kaart gebracht door zelf een lijstje
te maken. Daarna heeft ze de oefenwerkbladen meegegeven.
Wat vind je duidelijk aan het MRT-aanmeldingsformulier? Wat is minder handig?
Vaardigheden als rennen vond ze lastig om te beoordelen (vooral omdat het zo
snel gaat)
Wat vind jij handig bij het invullen van formulieren? (verschillende voorbeelden
laten zien)
Het uitgebreide knipobservatieblad van de KOEK moet van te voren wel eerst
goed doorlezen geworden. Er staan moeilijke termen die om verduidelijking
vragen.
Omdat je de leerling observeert en ook op het blad moet kijken wat er allemaal
staat zou cameragebruik heel handig zijn. Die kan stopgezet worden, waarna je op
het gemak op het formulier kan kijken waar je het in moet vullen.
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De omschrijvingen op het blad vindt ze handig. Soms is het moeilijk om te
omschrijven wat je nu precies ziet. Waarschijnlijk is het op dit formulier dan wel
terug te zien. Je hoeft hierdoor zelf minder te schrijven.
De schaalvragen vindt deze leerkracht lastig. Voor haar gevoel is het subjectiever.
Het is persoonsafhankelijk hoe zwaar je iets beoordeeld.
Ja/nee of bolletjes inkleuren lijkt haar het duidelijkst. Ook gaat haar voorkeur uit
naar uitgeschreven tekst om beter te kunnen beoordelen.
Wanneer besluit je een leerling aan te melden voor MRT?
Een leerling met een slecht schrijfproduct (onleesbare letters en foute
lettertrajecten) zou deze leerkracht aanmelden voor MRT. Of wanneer de leerling
veel moeite heeft met het verbinden van de letters.
Bij de kleuters keek ze veel meer naar hoe vaardig kinderen waren met knippen,
plakken, kleuren en vouwen.
Hoe sta je tegenover het opdoen van meer kennis en vaardigheden omtrent het
observeren en beoordelen van de klein en schrijf motorische vaardigheden van
kinderen?
Het is altijd goed en interessant om daar meer over te weten. Het is leuk om af en
toe weer eens warmgemaakt te worden.
Ik merk op dat het misschien handig is om de vragen waar de groep 3
leerkrachten mee rondlopen te bundelen. Aan de hand daarvan zou ik een
workshop met tips en ideeën kunnen geven.
Tot slot vraagt deze leerkracht zich af waar de fijne motoriekkist in groep 3
gebleven is. Ik leg haar de toedracht uit.
Vanaf groep 3 werken we met een soort orthotheek voor MRT materiaal. Als ze
materialen wil lenen mag ze langskomen. Graag zelfs!
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Bijlage XX : Interview Leon Legierse 28-3-2011
Leon nam uitgebreid de tijd om met mij in gesprek te gaan.
We spraken over de verschillende stromingen in de MRT wereld en Leon vroeg zich
af vanuit welke grondgedachte ik te werk ga. Ter verduidelijking geeft hij aan dat
sommigen vasthouden aan oude „modellen‟ terwijl anderen meegaan met de nieuwe
wetenschappelijke inzichten. Leon weet uit ervaring dat het cognitieve aspect bij het
leren schrijven soms wordt onderschat door mensen uit de motoriek wereld.
Bepaalde stromingen in de schrijfwereld onderschatten echter de motorische
component.
Met mijn MRT achtergrond neig ik naar een meer motorische benadering, maar Leon
zegt terecht dat een kind met schrijfproblemen niet per se ook fijn motorische
problemen hoeft te hebben. Vaak is dit overigens wel logisch en zie ik het ook terug
in de praktijk. Leon verwijst naar de artikelen van de werkgroep Kinderfysiotherapie
en Schrijven, die verschenen in het Tijdschrift voor Kinderfysiotherapie (2009, 2010).
Leon zet me tijdens het gesprek regelmatig aan het denken, mede door de vragen
die hij weer aan mij stelt.
Hoe zie ik mijn positie als MRT-er binnen de school?
Op het moment start mijn rol als MRT-er vaak pas wanneer een leerling wordt
aangemeld. Ik heb in het verleden tijd ingeroosterd om eerst in de klas te komen
observeren. Dit schooljaar heb ik echter zoveel aanmeldingen gekregen, dat mijn
MRT dag vooral bestaat uit begeleiding van kinderen. Ik werk in kleine groepjes. Dit
is een wezenlijk verschil met de werkwijze van een (fysio)therapeut.
Verder slokken onderzoek, handelingsplannen schrijven, evalueren en contacten met
externen ook tijd op. Zowel naar ouders als de leerkracht probeer ik wekelijks voor
een duidelijke schriftelijke overdracht te zorgen, zodat zij weten waaraan ik heb
gewerkt met het kind. Ik geef aan wat de leerkracht in de groep kan doen en het kind
krijgt oefeningen mee naar huis.
Voor mijn gevoel is dit echter onvoldoende. Naast het feit dat het veel tijd kost is het
ook lastig om motoriek en schrijven via verslaglegging aan collega‟s en ouders
concreet te maken. Leon adviseert me om meer in de klas met de leerling aan de
slag te gaan. Op deze manier zal het beter lukken om kennis en vaardigheden over
te dragen aan collega‟s. Ze krijgen handvatten en zullen met meer motivatie aan de
slag gaan met het schrijf motorisch probleem.
Verder geeft Leon aan dat de methode veel motorische oefeningen aanreikt. De
leerkrachten zijn dus in staat om hier zowel binnen als buiten de schrijflessen aan te
werken.
Leon bevestigt, dat het geven van een gerichte, praktische workshop zeker
motiverend kan werken. Door in te gaan op de vragen waarmee collega‟s worstelen,
geef je als MRT-er handreikingen, waarmee ze de volgende dag meteen aan de slag
kunnen.
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Mijn onderzoek is onder andere erop gericht om het aanmelden van een leerling voor
MRT minder leerkrachtafhankelijk te maken.
Leon geeft aan dat dit lastig is. Naast het feit dat de kundigheid om met een
schrijfprobleem om te gaan varieert per leerkracht is het beoordelen van een
schrijfprobleem behoorlijk subjectief als er geen duidelijke criteria zijn. Wanneer is
een schrijfprobleem zwaar genoeg om hulp in te schakelen? (o.a. onleesbaarheid,
tempo, pijn en vermoeidheidsklachten) Allerlei dingen kunnen een rol spelen en de
oorzaak kan divers zijn. Daarnaast is het van belang om naar het individuele kind te
kijken. Bijvoorbeeld: Een leerkracht kan besluiten om een jongen die in september 6
jaar is geworden niet aan te melden voor MRT en het meisje dat in november 7 wordt
wel ondanks dat ze hetzelfde probleem hebben.
Mijn collega‟s gaven alle drie een andere reden aan om een kind aan te melden voor
MRT. Dit bevestigt de subjectiviteit.
Leon gaf aan dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden als ik naar een
eenduidig systeem toe wil. Bijvoorbeeld: “Je meldt een leerling aan op het moment
dat…, …, …, aan de hand is. Criteria kunnen ervoor zorgen, dat het aanmelden
minder leerkrachtafhankelijk wordt.
Leon benadrukt dat het belangrijk is je te richten op het specifieke probleem. Bij
schrijfproblemen onderzoek je o.a. de grafomotoriek. Wanneer een kind moeite heeft
met knippen kijk je naar zijn knipvaardigheid. Bij fijn motorische problemen laat je
een kind o.a. manipuleren om te achterhalen waar het mis gaat.
Het is belangrijk de leerkracht te vragen het probleem concreet te omschrijven.
Bijvoorbeeld in het geval van een schrijfprobleem: Zit het probleem in de pengreep?
het schrijftempo? de lettervorming? het spoor? enz. Maar ook het gedrag van de
leerling kan mede de oorzaak zijn van het probleem. Met deze informatie kan de
MRT-er zijn onderzoek meer richten op het specifieke probleem. Ook een observatie
in de klas (zonder dat de leerling dit in de gaten heeft) kan al een onderdeel van het
onderzoek zijn. Het is misschien wel nuttig, maar niet efficiënt om een heel groot
onderzoek uit te voeren. Leon adviseert om vooral te bekijken wat nodig is. Dit levert
tijdwinst op. De begeleiding kan daarna ook beter afgestemd worden op het
specifieke probleem. Op deze manier kom je sneller tot resultaat dan wanneer je het
(te) breed houdt.
Wanneer uit de aanmelding blijkt, dat bij de leerling meerdere grote problemen
aanwezig zijn (b.v. ook grote motoriek, concentratie, planning) zal de MRT-er
meestal anderen inschakelen om het beeld helder te krijgen.
Daarna ga je allereerst werken aan het belangrijkste probleem, eventueel middels
een fotointerview start je met hetgeen de leerling graag wil leren.
Ik zou volgens Leon ook zeker eens moeten kijken naar het screeningsprogramma in
de groep 1 / 2 map. Deze is prima te gebruiken voor een leerling met
schrijfproblemen in groep 3. Ik krijg als aanvulling van Leon een checklist
aanvankelijk schrijven, waarop voorwaarden staan die kinderen moeten beheersen
om met het schrijfonderwijs te kunnen starten.
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De individuele observatielijst voorbereidend schrijven van Zwart op wit bestaat uit 5
onderdelen; het schrijven van de eigen naam, de menstekening, het maken van
geometrische figuren, het maken van de basisbewegingen en het grafomotorische
onderzoek voor de voorkeurshand. De leerkracht hoeft niet alle onderdelen af te
nemen om het kind in beeld te brengen voor de MRT-er. Het is voldoende om alleen
de onderdelen te bekijken die gericht zijn op het probleem.
Natuurlijk zou het geweldig zijn als de leerkracht van groep 1 / 2 deze lijst al heeft
ingevuld en daarmee dus een signaal afgeeft naar de groep 3 leerkracht.
Als MRT-er kun je altijd nog specifiekere testen afnemen. (SOS, GHB) Wat betreft de
GHB geeft Leon overigens aan dat het geen diagnostisch / handelingsgericht
onderzoek is. Een laag cijfer geeft aan hoe zwak de grafomotoriek van de leerling is
ten opzichte van leeftijdgenootjes. Tijdens het afnemen richt ik me inderdaad vooral
op de kwalitatieve observatie.
Leon geeft ook als tip om de leerkracht bepaalde dingen te laten filmen! Een
flipcamera is daarbij heel handig in gebruik. Ze zijn technische gemakkelijk te
bedienen, handzaam en er zit een USB aansluiting bij dus je kunt hem meteen in de
computer stoppen. De MRT-er heeft zo snel in beeld waar en wat er mis gaat in de
klas.
Dit is weer een heel andere manier van informatie verzamelen. Er hoeft niet naar
formulieren gezocht te worden en de leerkracht hoeft niet speciaal tijd in te plannen
voor een observatie.
Ik geef aan dat ik worstel met de vragen die ik leerkrachten wil laten invullen op het
aanmeldingsformulier. Vaak krijg ik geen duidelijke concrete antwoorden, waardoor
het probleem vaag blijft.
Leon wijst mij erop geen dubbele vragen te stellen en geeft een voorbeeld waarmee
je op een gerichte manier kunt vragen naar het probleem:
“Waarin verschilt dit kind van andere kinderen? Waarmee valt dit kind op? Wat doet
hij anders? Welk gedrag zie je? Wanneer /in welke situatie? Hoe vaak? Wat is de
hulpvraag van het kind? Wat vraagt het kind aan de leerkracht? Help mij om …….
Leon wijst mij op het verschil tussen het probleem en de oorzaak b.v. DCD,
neurologisch, ruimtelijke oriëntatie. De oorzaak is niet altijd meteen van belang om te
weten. Verder waarschuwt hij, dat ik ervoor op moet passen dat de leerkracht niet
een te grote „batterij‟ in moet gaan vullen. Weer benadrukt hij mij het niet te breed te
maken, want dan kom je er niet achter wat prioriteit heeft. De aanmelding moet
gericht zijn op de specifieke probleemomschrijving.
Het gaat om het probleem dat de leerkracht constateert. Het is de expertise van de
MRT-er om dat verder uit te diepen.
Ik vraag Leon advies over het registreren van het schrijfproces. Het lijkt hem niet
nodig om lijsten te maken, want die zitten in de Zwart op wit map.
Een vrij open vraag als: “Welke problemen constateer je in het schrijfproces ?(o.a.
pengreep, zithouding, papierligging) is volgens hem voldoende.
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Verder geeft hij aan, dat uit onderzoek gebleken is, dat het effect van het
schrijfproces op het schrijfproduct minimaal is. Er zijn goede handschriften met een
slechte pengreep en een goede pengreep wil daarentegen niet zeggen dat het
handschrift leesbaar zal zijn.
Een foutief geautomatiseerde pengreep is haast niet meer te verbeteren. Als er een
mogelijkheid is tot kleine vingerbewegingen en die worden gemaakt zonder pijn en
vermoeidheidsverschijnselen is dat prima. Er zijn nu meerdere pengrepen
geaccepteerd.
Als het gaat om de beheersing van het product (de letters) is het vooral belangrijk om
aan te geven wat niet goed gaat en dan ook iets te melden over vorm, ruimte,
grootte, traject, helling.
Ik geef aan dat ik me als MRT-er vaak op een „eilandje‟ voel zitten. Veel collega‟s
weten niet goed hoe ze een leerling met een schrijfprobleem moeten begeleiden.
Hierdoor krijg ik het gevoel, dat de leerkracht in de klas maar weinig aandacht
besteed aan het schrijfprobleem. Leon benadrukt het belang van een goede
communicatie met de leerkracht. De MRT-er kan ervoor zorgen, dat de leerkracht
zich ook mede verantwoordelijk voelt voor het probleem.
Leon geeft als Ambulant Begeleider soms samen met de leerkracht de schrijfles. In
principe is het schrijfonderwijs in groep 3 goed als de leerkracht de methodelessen
zoals ze beschreven staan kan geven en eventueel kan aanpassen aan de
groepssituatie.
De MRT-er kan zijn expertise op dezelfde wijze inzetten als de AB-er. Terwijl de
leerkracht lesgeeft kan de MRT-er de leerling met het probleem begeleiden. Een
volgende keer draai je het om en geef je zelf les terwijl de leerkracht met de leerling
aan de slag gaat. De MRT-er laat voorbeeldgedrag zien en kan ook meteen de
vragen van de leerkracht beantwoorden. Voordeel van deze werkwijze is, dat de
leerkracht handvatten krijgt om de leerling met het probleem specifiek te begeleiden.
Tevens kan hij deze weer toepassen bij andere leerlingen met hetzelfde probleem.
Mogelijk kan deze werkwijze op de langere termijn effectiever zijn dan het werken in
kleine groepjes zoals ik dat op het moment doe.
Wel kan het natuurlijk zijn dat niet iedere leerkracht deze begeleiding in de groep ziet
zitten.
Ik geef aan dat vanaf groep 5 de schrijfles steeds vaker in de zelfstandigwerkronde
wordt gestopt. In groep 8 wordt zelfs al gesproken over afschaffen van de schrijfles.
Leon vermoedt, dat de didactiek van het voorgezet schrijven onvoldoende aanwezig
is bij de bovenbouwleerkrachten. Juist bij een schrijfles is het geven van feedback zo
belangrijk. Door in het voortgezet schrijfproces specifieke vaardigheden te trainen
zullen kinderen zeker tot betere schrijfresultaten komen. Het is zonde, dat de goede
basis vanaf groep 5 / 6 door onvoldoende oefening inzakt. Er zou begrip gekweekt
kunnen worden door informatie te verstrekken in de vorm van scholing. Door te
weinig kennis over de visie van de methode (in de midden- en bovenbouw) is bij
collega‟s niet voldoende draagvlak voor het geven van schrijfonderwijs. Het is
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belangrijk deze scholing te laten verrichten door een schrijfspecialist. (De MRT is
vooral gespecialiseerd op het motorische gebied.)
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Bijlage XXI : Checklist aanvankelijk schrijven
In de kleutergroep wordt er een keuze gemaakt of de leerling specifieke oefeningen
kan gaan doen voor het voorbereidend schrijven. Het is raadzaam met specifiek
voorbereidend schrijven te beginnen rond de 5 / 5 ½ jaar, niet eerder.
De doelstelling van die oefeningen kan zijn:
1. Het kind voor te bereiden op het methodisch leren schrijven van letters in licht
hellend verbonden koordschrift en de cijfers.
2. Het kind voor te bereiden op het methodisch leren schrijven van blokletters en
cijfers.
Bij het voorbereiden op de ontwikkeling van de schrijffunctie – het schrijven in enge
zin – staan de volgende subdoelstellingen centraal:
de ontwikkeling van de ooghandcoördinatie
de ontwikkeling van de spiergroepen in de hand en de vingers, waaronder het
opponeren en roteren van de duim
de ontwikkeling van de fijne motoriek d.m.v. het oefenen van diverse
voorwaardelijke schrijfbewegingen en verschillende schrijfpatronen
de ontwikkeling van een goede schrijf- en zithouding
de ontwikkeling van het schrijven met de voorkeurshand
Er zijn een aantal algemene en specifieke voorwaarden waar het kind aan moet
voldoen om met het schrijven van het licht hellend verbonden koorschrift te kunnen
starten:
Algemeen:
taalontwikkeling: Het kind moet de gesproken taal kunnen interpreteren en een
aantal ruimtelijke begrippen kennen.
sociaal emotioneel: Het kind moet in staat zijn in voortdurende wisselwerking met
anderen leerervaringen op te doen.
werkhouding: Het kind moet voldoende gemotiveerd zijn en zich voldoende
kunnen concentreren.
Specifiek:
fijne motoriek: Het kind moet een potlood goed kunnen vasthouden en kunnen
besturen.
oog-handcoördinatie: De samenwerking tussen ogen en schrijfhand moet zo
ontwikkeld zijn dat de leerling zich grafisch en in de ruimte kan bewegen.
kritische waarneming, visuele discriminatie en visueel geheugen: Het kind moet
vormen kritisch kunnen waarnemen, van elkaar onderscheiden en onthouden.
ruimtelijke oriëntatie: Een ontwikkeld richtingsgevoel is noodzakelijk. Het kind
moet een aantal begrippen begrijpen zoals omlaag/omhoog, naar links/rechts.
een voldoende ontwikkelde grove motoriek: Oriëntatie van uit het lichaamsbesef
en spierrijping van schouder naar vingertoppen.
handvoorkeur: Deze dient duidelijk te zijn.
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In principe gelden dezelfde algemene en specifieke voorwaarden als er gekozen
wordt om het blokschrift aan te leren. Er zijn echter een aantal criteria waarnaar
gekeken moet worden bij het aanleren van blokschrift namelijk:
cognitief niveau: Heeft het kind grote ruimtelijke problemen en wat zal de functie
worden van het handschrift?
motorische problemen: Kan het kind een fijne spoornalatende doorgaande
beweging maken? Kan het kind veel start- en stopmomenten aan in het schrift?

Checklist aanvankelijk schrijven:
ja nee
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Is het kind in staat een functionele pengreep toe te passen en het
potlood te sturen?
Heeft het kind een voorkeurshand gekozen? (indien de beslissing
al genomen moet worden)
Is het kind in staat de volgende voorwaardelijke schrijfbewegingen
op papier uit te voeren:
strepen zetten tussen twee lijnen in alle richtingen
draaibewegingen (rechtsom en linksom)
zaagtandbewegingen
Kan het kind diverse vormen kritisch waarnemen, onderscheiden
en onthouden?
Kan het kind diverse eenvoudige ruimtelijke begrippen toepassen?
Is het kind in staat grafisch een doorlopende beweging te maken?
Zal het kind later het handschrift als verwerkingsmiddel gaan
inzetten?
Kan het kind de gesproken taal interpreteren en kent het een
aantal ruimtelijke begrippen?
Is het kind in staat in voortdurende wisselwerking met anderen
leerervaringen op te doen?
Is het kind voldoende gemotiveerd?
Kan het kind zich voldoende concentreren?
Indien de vragen 1 t/m 13 met „ja‟ worden beantwoord kan het kind starten met
het schrijven voor het lichthellend verbonden koordschrift.
Indien alleen de vragen 8 en 9 met „nee‟ worden beantwoord kan het kind
starten met het schrijven van het blokschrift.
Indien de vragen 6 en 7 en 10 t/m 13 met „ja‟ worden beantwoord, dient er
gestart te worden met het schrijven m.b.v. een toetsenbord.
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Bijlage XXII : MRT aanmeldingsformulier voor groep 3
Verantwoording van pagina 1:
Op de eerste pagina vult de leerkracht alle algemene gegevens in. Verder heeft de
leerkracht op deze pagina de mogelijkheid een concrete omschrijving te geven van
het probleem. Ik heb ervoor gekozen om open vragen te stellen. Eén collega vond
open vragen handig als ze relevant zijn en dus verhelderend voor de
probleemomschrijving. Onder de dikgedrukte hoofdvraag staan sub vragen. Deze
helpen de leerkracht concreet antwoord te kunnen geven.
Het ES (2011) zegt: “Omdat er een samenhang is tussen schrijven als motorisch
proces en de cognitieve processen lezen, spellen en stellen is het ook van belang
inzicht te hebben in de onderwijsprestaties van het kind.”
Een collega wees me erop, dat bijzonderheden uit de voorschoolse periode en groep
1 / 2 ook van belang kunnen zijn. Legierse gaf in zijn interview aan, dat het inderdaad
fijn zou zijn als de groep 1 / 2 leerkracht screeningsgegevens heeft.

Verantwoording van pagina 2:
Mijn collega‟s observeren en corrigeren gedurende de schrijfles alle procesdoelen.
De projectgroep adviseert ter wille van de eenduidigheid gebruik te maken van een
gestandaardiseerde observatielijst. Omdat Zwart op wit een individuele observatielijst
schrijfproces heeft, besloot ik deze als leidraad te gebruiken. Zowel Legierse als
collega‟s geven aan, dat deze lijst een complete weergave van het schrijfproces is.
De leerkracht kan deze lijst tijdens het observeren als hulpmiddel bij de hand
houden.
De hoofdvraag van pagina 2 is: “Welke problemen constateer je in het schrijfproces?”
Legierse denkt dat de MRT-er met deze vraag een helder beeld krijgt over het
schrijfproces van het kind. Uit ervaringen met het oude formulier weet ik, dat de
meeste leerkrachten hierop kort en bondig zullen antwoorden. Daarom heb ik sub
vragen toegevoegd, zodat de leerkracht naar alle deelgebieden van het schrijfproces
kijkt. Verder heb ik een bijlage „pengrepen‟ ter verduidelijking bijgevoegd. Eén
collega gaf aan, dat dit fijn is om bijdehand te hebben en ook de projectgroep
adviseert de pengrepen op eenzelfde manier te benoemen.
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De leerkracht kan op pagina 2 aangeven of het kind pijn en vermoeidheidsklachten
heeft. Legierse, één collega en de projectgroep (ES, 2011) geven aan hier alert op te
zijn bij schrijvende kinderen.
Ook vraag ik leerkrachten naar de grafomotoriek van kinderen te kijken en eventueel
het werkblad „schrijfpatronen‟ af te nemen, omdat Legierse mij daarop wees.
Het schrijftempo is niet opgenomen in het aanmeldingsformulier. De BHK normering
begint pas vanaf 7 jaar, waaruit ik opmaak dat schrijftempo pas eind groep 3 van
belang wordt.

Verantwoording van pagina 3:
Deze pagina begint met de beheersingslijst schrijfproduct uit Zwart op wit.
Alle collega‟s vonden deze handig om in te vullen.
Verder bestaat deze pagina uit omcirkelvragen over lettervorm, grootte, ruimte
tussen de letters, verbindingen en vloeiendheid. Deze criteria werden zowel door de
projectgroep als Legierse genoemd.
Omcirkelvragen zijn duidelijk en snel in te vullen. Collega‟s gaven aan dit een fijne
manier van registreren te vinden en ook mijn collega MRT-er was van mening, dat
pagina 3 handig en snel ingevuld kan worden.

Bij een schrijfprobleem dient de leerkracht pagina 1, 2 en 3 in te vullen. Ik wijs hen op
het gebruiken van een camera. Zowel Legierse als twee collega‟s gaven aan, dat dit
een handig middel is om het probleem duidelijk in beeld te brengen.

Verantwoording van pagina 4, 5 en 6:
Wanneer mogelijk (ook) sprake is van een motorisch probleem adviseer ik de
formulieren gericht op de fijn motorische taken in te vullen.
Uit literatuurstudie blijkt de fijne motoriek een belangrijk onderdeel te zijn van de
schrijfvaardigheid. Schrijfproblemen kunnen het gevolg zijn van een achterstand in
de ontwikkeling van motorische vaardigheden.
Na literatuurstudie besloot ik een observatie- en registratieblad „knippen‟,
„manipuleren‟, en „opponeren‟ te maken.
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Tijdens knippen worden dezelfde intrinsieke handspieren gebruikt als bij het gebruik
van een dynamische rijpe pengreep (Meyers, 2006). Knippen draagt tevens bij aan
het onafhankelijk functioneren van de twee gedeelten van de hand.
De precieze controle van de duim- en vingertoppen tijdens manipuleren zou sterk
geassocieerd zijn met het schrijfresultaat aldus Smits-Engelsman e.a. in haar
literatuurstudie.
Opponeren blijkt van indirecte invloed op de schrijfmotoriek (Berninger 1992,
Abbott1993, Berninger 2006b).

De registratieformulieren voor de fijne motoriek bestaan voor het grootste gedeelte
uit bolletjes om in te kleuren, omdat twee collega‟s aangaven dit een fijne manier van
registreren te vinden. De leerkracht hoeft op deze manier tijdens het observeren zelf
weinig te schrijven. Tevens voorkomen bolletjes, dat de leerkracht zijn observaties in
eigen woorden moet gaan omschrijven.

Legierse benadrukte, dat ik de leerkracht niet te veel formulieren moet aanreiken. Ik
ben me bewust, dat de 3 pagina‟s gericht op de fijne motoriek mogelijk op het eerste
oog ingewikkeld lijken en veel werk om in te vullen. Daarom mag de leerkracht mij
om hulp vragen. In de aanbevelingen staat omschreven op welke manier ik de
leerkracht hierin wil gaan begeleiden.
De leerkracht hoeft overigens niet alle pagina‟s (1 tot en met 6) in te vullen om het
kind in beeld te brengen voor de MRT-er. Het is voldoende alleen de onderdelen te
bekijken, die gericht zijn op het probleem, aldus Legierse.
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MRT aanmeldingsformulier voor groep 3
Fijn motorische taken en schrijf motorische ontwikkeling
Naam
Geboortedatum
Groep
Groepsverloop
Leerkracht (en)
Co-teacher
Invuldatum
Ingevuld door

:
:
:
:
:
:
:
:

De probleemomschrijving:
Wat valt op bij deze leerling in vergelijking met de andere leerlingen in de groep?
Wanneer en hoe vaak valt het op?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Heeft de leerling zelf last van het probleem / hoe gaat hij ermee om:
Welk gedrag laat hij zien?
Wat is de specifieke hulpvraag van de leerling? Help mij om …….
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Heeft de leerling ook op ander gebied een probleem:
b.v. groot motorisch, cognitief, sociaal emotioneel
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Zijn er (medische) gegevens bekend die van belang zijn om te melden:
Zijn er bijzonderheden uit de voorschoolse periode en/of groep 1-2 bekend?
Zijn er contacten met externe instanties (geweest)?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Vul de schrijfproces en schrijfproduct observaties in om het schrijfprobleem
nog beter in beeld te brengen. Maak eventueel gebruik van een camera. Dit
maakt het observeren gemakkelijker en geeft de MRT-er meteen een duidelijk
beeld. Neem de fijn motorische observaties af als je vermoedt dat de leerling
ook op dit gebied problemen ondervindt.

Schrijfproces observaties
Beoordeel het schrijfproces van deze leerling door gedurende 1 week observaties te verrichten tijdens
de schrijflessen. Houd de individuele observatielijst schrijfproces van Zwart op wit bij de hand (zie
bijlage XI). Daarop staan alle observatiepunten uitgewerkt.

Welke problemen constateer je in het schrijfproces:
Heeft de leerling moeite met stilzitten? ____________________________________
Wat kun je zeggen over de zithouding aan tafel? (positie: benen, voeten, rug, billen,
schouders, hoofd, nek) ________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Hoe is de positie van de schrijfhand en arm en niet-schrijfhand en arm? __________
___________________________________________________________________
Hoe is de papierligging?________________________________________________
Teken de armen en papierligging ter verduidelijking
in de situatieschets. De middellijn geeft het midden
van het tafelblad aan.

Welke pengreep hanteert de leerling? (zie bijlage IV)__________________________
De pendruk is : normaal / laag / hoog
Toont het kind pijn en vermoeidheidsklachten: ___ Waar:_______Wanneer:_______
Wat valt er op in de schrijfbeweging van deze leerling? (Denk hierbij o.a. aan:
starten, stoppen, versnellen, vertragen, veranderen van richting, vloeiende beweging,
fijne vingerbewegingen, papiertransport)___________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Zijn er bijbewegingen te zien (benen, voeten, andere arm, mond)? ______________
Heeft de leerling moeite met de grafomotorische oefeningen? (Denk daarbij aan de
oefeningen zoals in schriftje A: patronen, randversieringen, arceren en dekkend
kleuren) ____________________________________________________________
Wanneer dit het geval is kun je het werkblad „schrijfpatronen‟ (zie bijlage) afnemen.
Welk schrijfpatroon geeft problemen en wat valt er op tijdens de afname?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Schrijfproduct observaties
Beheersingslijst
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
+
=

i
e
ee
n
m
u
uu
v
w
l
s
h
o
oo
oe

a
aa
ie
d
g
c
k
eu
sch
ui
p
j
ou
ei

au
.
,
ij
t
b
r
z
f
x
!
?

Zet een kruisje achter het cijfer, de letter of het teken dat niet wordt beheerst. Teken daarachter hoe
de leerling het heeft geschreven. Wat is er mis met de vorm? Hoe is de verhouding tussen
verschillende delen binnen de letter of het cijfer. Vermeldt een foutief beginpunt of traject.

Onderstaande vragen gaan over de productcriteria die Zwart op wit hanteert.
Omcirkel wat van toepassing is. Bekijk voor extra uitleg de Kijkwijzer.
De voorkeurshand van de leerling is links - rechts - wisselend
De leerling schrijft ronde letters en verbindingen ja - nee
De leerling heeft moeite met juiste grootte van rompletters - lusletters - stokletters
De plaats van het snijpunt van de lusletters is goed - niet goed - wisselend
Er is regelmaat in richting van de ophalen en neerhalen van de letters ja - nee
De verhoudingen tussen de letters in een woord zijn goed - niet goed - wisselend
De leerling heeft moeite met het maken van vloeiende, juiste verbindingen ja - nee
De verbindingsruimte tussen de letters is overal even groot ja - nee
Wat ik verder nog te melden heb over het schrijfproduct van deze leerling:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Bijlage : schrijfpatronen
De leerling trekt het patroon over en herhaald hem daarnaast twee keer.
Vanaf de stip het patroon in een zoveel mogelijk ononderbroken schrijfbeweging uit voeren over de
gehele regel. Kijk bij de beoordeling naar vorm, hellingshoek,onderlijn, onderlinge grootte en ruimte
tussen de patroondelen, vloeiendheid, lassen, onderbrekingen, het traject.
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Fijn motorische taken
Observeer de leerling enkel als deze moeite heeft met de hand- en vingerspelletjes van de methode en
het werken met fijn motorische materialen. Ook een onhandige manier van knutselen en slordig kleuren
kunnen een reden zijn om deze motorische observaties te verrichten. Zorg voor een rustige omgeving.
Tip: gebruik de extra tijd tijdens co-teaching en schroom ook niet om hulp aan de MRT-er te vragen.
Kleur de bolletjes die van toepassing zijn en zet de antwoorden achter de vragen op de streep.
Soms staan bij de uitvoeringen leeftijden vermeld. Dit geeft je een idee op welke leeftijd het kind de
vaardigheid zou kunnen beheersen.

KNIPPEN
Knipblad 1 (uit de KOEK)
Knip het papier in tweeën. Knip netjes over de lijn.
Knip het vierkant en de cirkel zo netjes mogelijk uit.

Knipblad 2 (uit LVS ‘Bewegen en Spelen’
Knip de cirkel zo rond mogelijk uit.
Probeer midden op de dikke zwarte lijn te
blijven. (maximaal 2 pogingen)

rijpe schaargreep:

onvoldoende:

o duim in bovenste oog, middelvinger in onderste
oog, wijsvinger stabiliseert de schaar
o duim in bovenste oog, wijsvinger in onderste oog
o duim in bovenste oog, wijsvinger en middelvinger
in onderste oog
o ringvinger en pink gebogen in de handpalm

positie van de armen:

De leerling laat een andere greep
zien namelijk:
__________________________
__________________________
(zie bijlage schaargrepen)
o ringvinger en pink gestrekt
o ringvinger en pink doen mee
met de knipbeweging
onvoldoende:

o
o
o
o

o de armen staan in vleugelstand
o het knipwerkje op ooghoogte
o anders namelijk: ___________
___________________________

ontspannen armstand
het knipwerkje wordt net boven de tafel gehouden
de ellebogen worden tegen de romp gefixeerd
één of beide handen steunen op de tafel

de andere hand:

onvoldoende:

o houdt het papier vast met de duim boven en de
vingers gebogen onder het papier
o het overpakken gebeurt handig

o houdt het papier vast met de
vingers boven en duim onder
o enige onhandigheid bij het
overpakken

goede uitvoering:
knipblad 1:
o lijn, vierkant en cirkel worden in één vloeiende
beweging uitgeknipt
o er wordt netjes op de lijn geknipt
knipblad 2:
o 5 jarige kan over de lijn de cirkel uitknippen (8 mm)
o 6 jarige kan over de lijn de cirkel uitknippen (5 mm)
o 7 jarige kan over de lijn de cirkel uitknippen (3 mm)
Wat valt op tijdens knutsel- en kleuractiviteiten in
de klas:___________________________________
__________________________________________

geen goede uitvoering
o
o
o
o

niet in één beweging
hakkerig knipresultaat
onlogische kniprichting
er is in het binnenwit geknipt;
hoeveelheid millimeter: _____
o hoeveelheid millimeter naast de
lijn:
meebewegingen:
o niet waarneembaar
o soms waarneembaar
o veelvuldig waarneembaar
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Bijlage: Knipblad 1
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Bijlage: Knipblad 2
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Bijlage: schaargrepen, vasthouden van het papier en kniphouding
Voldoende

duim in bovenste oog, wijs- en middel
vinger in onderste oog; ringvinger en
pink gebogen in handpalm

duim in bovenste oog, middelvinger in
onderste oog, wijsvinger stabiliseert de
schaar; papier wordt vastgehouden met
de duim boven en de vingers gebogen
onder het papier

duim in bovenste oog, wijsvinger in
onderste oog

ellebogen tegen de romp gefixeerd, het
knipwerkje net boven de tafel

één of beide handen steunen op tafel

112

Onvoldoende

De middelvinger of de wijsvinger wordt gestrekt gehouden tijdens het knippen en
steekt te ver door het onderste oog van de schaar.

duim in bovenste oog, ringvinger in
het onderste oog, wijs- en middelvinger
stabiliseren de schaar

De vinger in het onderste oog steekt te
ver door het oog heen.

de pols draait naar binnen

het papier wordt vastgehouden met de
duim onder en vingers boven het papier
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middel en ringvinger over het onderste
oog om de schaar te stabiliseren

ringvinger en pink doen
mee met de knipbeweging

de armen worden in vleugelstand
gehouden

de kniparm wordt in vleugelstand
gehouden
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MANIPULATIE IN ÉÉN HAND (observatie onderdeel uit de KOEK)
Gebruik hiervoor het 100 gaten bord en de pinnetjes (af te halen bij de MRT-er).
Plaats 10 pinnetjes in het plankje (gebruik daarvoor twee rijen, laat dus steeds een gaatje open).
Doe de vaardigheid voor terwijl je instructie geeft. “Pak de pinnetjes één voor één op en verstop ze
in je hand. De andere hand mag hier niet bij helpen. Deze houdt het bord vast. Je hoeft niet alle
pinnetjes te pakken. Kijk maar hoeveel je er kunt verstoppen zonder ze te laten vallen.”

Translatie van vingers naar handpalm
(Het voorwerp wordt bij de toppen van de
vingers vastgehouden en vervolgens naar
de handpalm bewogen.)
strategie:
o De volwassen strategie: Het voorwerp
met behulp van de zwaartekracht in de
handpalm laten vallen. (De pols is naar
buiten gedraaid. Je kijkt in de binnenkant
van de hand.)
o Het voorwerp wordt met de duim onder
de gebogen vingers geduwd.
o Bij een primitievere uitvoering wordt de
pols naar binnen gedraaid. Je kijkt op de
buitenkant van de hand)
o Het lukt niet om de translatie uit te
voeren.

Hoeveel pinnetjes kan het kind (eventueel
met laten vallen en weer oppakken) in zijn
hand verstoppen: __
Hoeveel pinnetjes heeft het kind er hiervan
laten vallen (indien van toepassing): __
Is de andere hand geneigd om mee te
helpen: __
Zoekt de hand steun bij het eigen lijf of de
ondergrond: __
Wordt het kind al doende handiger in de
vaardigheid: __
Zijn er meebewegingen te zien, waar en in
welke mate: ________________________
Wat verder nog opvallend was: _________

Doe de vaardigheid voor terwijl je instructie geeft. “Laat de pinnetjes weer uit je hand komen. Zet ze
één voor één terug in het bord. Je mag zelf weten op welke plaats. Start met de hoeveelheid
pinnetjes die in je hand waren verstopt.”

Translatie van handpalm naar vingers
(Het voorwerp wordt van de palm van de
hand naar de vingertoppen bewogen.)
strategie:
o Bij de meest efficiënte strategie valt het
pinnetje d.m.v. de zwaartekracht
(handpalm naar beneden) naar de
vingers. De duim helpt mee. Pols knikt
naar pinkzijde.
o M.b.v. de duim het pinnetje wat onhandig
naar de vingertoppen bewegen. Er is
continu contact met het voorwerp.
(onderarm draait naar buiten) De pols
wordt gedraaid om het pinnetje in het bord
te plaatsen.
o De arm en het schoudergewricht gaan
mee tijdens het plaatsen.
o Er vindt geen translatie plaats. Het
pinnetje wordt vanuit de palm in het
gatenbord gestopt.

Hoeveel pinnetjes plaatste het kind in het
bord: __
Hoeveel pinnetjes liet het kind er hiervan
vallen (indien van toepassing): __
Is de andere hand geneigd om mee te
helpen: __
Zoekt de hand steun bij het eigen lijf of de
ondergrond: __
Wordt het kind al doende handiger in de
vaardigheid: __
Zijn er meebewegingen te zien, waar en in
welke mate: _______________________
_________________________________
Wat verder nog opvallend was:__________
___________________________________
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Vinger duim oppositie
Dit is een onderdeel uit het leerlingvolgsysteem „bewegen en spelen‟.
Vinger duim oppositie wordt afgenomen in de Rotterdamse Kleuter Screening (onderdeel 3: oog –
handcoördinatie). De RKS kan t/m 6 jaar afgenomen worden.
Opponeren is een beweging waarbij de duim tegenover de vingers gebracht wordt, ook wel
vingertippen genoemd. (De duim en vingers tikken elkaar aan.)
Goed opponeren is van belang voor de ontwikkeling van de grijpfunctie en de pengreep.
Ga tegenover het kind zitten en doe de oefening voor.
Instructie: “Raak met je duimtop elke vingertop aan.” (wijs-, middel-, ringvinger en pink)
Het kind doet de beweging staande en mag een aantal keer oefenen. De hand die niet opponeert
hangt langs het lichaam. Vanaf 6 jaar opponeert het kind zonder visuele controle (de hand naast het
hoofd of met de ogen dicht). Bij het wisselen van de hand even losschudden / ontspannen. Na enkele
oefenreeksen geef je de opdracht: “Kun je het 5 x achter elkaar zo snel mogelijk?” Laat het kind dit
met de voorkeurshand doen. Indien deze niet duidelijk is beide handen toetsen. Tel het aantal
seconde dat het kind erover doet om 5 x foutloos langs alle vingers te „opponeren‟.

Het opponeren wordt onvoldoende beheerst als:
o Het kind met de duim langs de vingers veegt.
o Er vingers over worden geslagen.
o Het kind sommige vingers dubbel aanraakt.
Kleur de bolletjes bij de uitvoering die het kind beheerst.
5 jaar:
o Het kind kan zijn wijs-, midden- ringvinger en pink aantikken met zijn duim.
(voorkeurshand)
o Het kind kan zijn wijs-, midden- ringvinger en pink aantikken met zijn duim.
(niet - voorkeurshand)
o Jongens doen 17 seconde over een reeks van 5, meisjes 15 seconde.
6 jaar:
o Het kind kan dit zonder visuele controle. (met ogen dicht of de hand naast het
gezicht) (voorkeurshand)
o Het kind kan dit zonder visuele controle. (met ogen dicht of de hand naast het
gezicht) (niet - voorkeurshand)
o Jongens doen 15 seconde over een reeks van 5, meisjes 13,5 seconde.
7 jaar:
o Het kind kan met beide handen tegelijk opponeren.
o Jongens doen 13 seconde over een reeks van 5, meisjes 12 seconde.
Zijn er bijbewegingen te zien met het hoofd, de mond of de andere hand: _________
Wat verder nog opviel tijdens de uitvoering: ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Bijlage XXIII : Collega‟s coachen en enthousiasmeren in het
observeren, registreren en beoordelen van fijn motorische taken en
de schrijfontwikkeling van kinderen.
Wat mij aansprak tijdens de literatuurstudie:
De laatste jaren is steeds meer aandacht ontstaan voor ondersteuning van
leerkrachten: collegiale ondersteuning, interne begeleiding, ambulante begeleiding,
coaching, intervisie en leerkrachtbegeleiding zijn hier voorbeelden van. Een van de
methodieken, die gebruikt worden door verschillende begeleiders, is School Video
Interactie Begeleiding (Heijkant, 2000).
Voordat de video-opname gemaakt wordt in de klas is het belangrijk om de
vraagstelling helder te krijgen. Welk probleem wil de leerkracht aanpakken? Waar wil
hij meer zicht op krijgen? Wat is de specifieke hulpvraag van het kind?
Tijdens het samen analyseren van de korte video-opnames is de feedback van de
begeleider voorwaarde voor succes. Door tijdens het nagesprek het beeld stil te
zetten is het mogelijk om precies te zien wat er gebeurt. Met gebruikmaking van het
beeld wordt samen een analyse gemaakt. De begeleider neemt een activerende rol
aan en stimuleert op deze manier de leerkracht om zelf oplossingen te bedenken.
Het accent ligt hierbij op de mogelijkheden van de leerkracht en het kind. Na een
periode waarin de leerkracht aan de slag ging met de handelingsalternatieven vindt
een vervolgopname plaats. De video wordt dan gebruikt als instrument om
verandering zichtbaar te maken. Wanneer de handelingsalternatieven een positief
effect blijken te hebben versterkt dit natuurlijk het competentiegevoel van de
leerkracht.

De mening van een ervaringsdeskundige:
Legierse adviseert me om meer in de klas aan de slag te gaan. Als Ambulant
Begeleider (AB) geeft Legierse soms samen met de leerkracht de schrijfles. Terwijl
de leerkracht lesgeeft begeleidt de AB-er de leerling met het probleem. Een volgende
keer zijn de rollen omgedraaid en gaat de leerkracht met het kind aan de slag.
De MRT-er kan zijn expertise op dezelfde wijze inzetten als de AB-er. Door
voorbeeldgedrag te laten zien is het volgens Legierse beter mogelijk om kennis en
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vaardigheden over te dragen aan collega‟s. Op deze manier krijgt de leerkracht
specifieke handvatten aangereikt en loopt het communiceren gemakkelijker.
Mogelijk ontstaat wederzijdse verantwoordelijkheid voor de MRT-leerling. Doordat de
leerkracht specifieke begeleidingsadviezen krijgt aangereikt denkt Legierse de
leerkracht te motiveren de leerling met het probleem gericht te begeleiden. Op de
langere termijn kan deze werkwijze effectief zijn, omdat de leerkracht vaardiger wordt
en de begeleiding ook op andere leerlingen gaat toepassen.
Wel geeft Legierse aan, dat mogelijk niet iedere leerkracht deze begeleiding in de
groep ziet zitten.

Hoe ga ik dit in de praktijk realiseren:
Uit literatuurstudie en het interview met Legierse en mijn collega‟s blijkt een
videocamera een handig hulpmiddel te zijn. Door School Video Interactie Begeleiding
(Heijkant, 2000) toe te passen, wordt het probleem duidelijk in beeld gebracht. Het
voorbeeldgedrag van de MRT-er en het effect ervan op de leerling kan op
eenvoudige wijze bekeken en besproken worden.
Alle collega‟s geven aan graag op de hoogte te blijven van de nieuwste
ontwikkelingen. Eén collega opperde mij een workshop te laten verzorgen.
Legierse bevestigt, dat het geven van een gerichte, praktische workshop zeker
motiverend kan werken. Tijdens de workshop kan ik ingaan op vragen, waarmee
collega‟s worstelen. Een interessante workshop reikt handvatten aan, waarmee de
leerkracht meteen aan de slag kan.
Verder wil ik de MRT-materialen tijdens een workshop onder de aandacht brengen
en laten zien welke informatie op motorisch gebied op de server staat.

Ik zoek bewuster contact met de leerkrachten van een MRT-leerling. Vaak gebeurt dit
door de drukte van alledag in de wandelgangen. Communicatie speelt een
belangrijke rol bij een goede overdracht. Ik loop bij de leerkracht binnen en vertel wat
me opviel of leg uit hoe ik de leerling begeleid heb.
Een leerkracht met een hulpvraag liet ik filmen tijdens de les. Bij het bekijken van de
film konden we meteen een aantal observaties over de betreffende leerling op de
aanmeldingsformulieren registreren. We vonden dit een prettige werkwijze.
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