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In vergelijking tot vakken als taal en reke-

nen is het vak schrijven vaak onderge-

schikt binnen het onderwijs. Schrijven

blijft echter een belangrijke basisvaardig-

heid. Er is gebleken dat er een relatie is tus-

sen het leren schrijven en het leren lezen

(Schneck, Amundson, 2010). Daarnaast zijn

er verschillende momenten in het dagelijks

leven waarin schrijven belangrijk is; denk

aan het maken van boodschappenlijstjes, het

invullen van formulieren, het schrijven van

een ansichtkaart, et cetera.

De projectgroep heeft een nationale en

internationale (literatuur)studie gedaan naar

de ontwikkeling van schrijven, schrijfproble-

men, remediërend schrijven en (ergothera-

peutische) schrijfmethoden. Hiernaast heeft

de projectgroep interviews afgenomen bij

leerkrachten en interne begeleiders in het

basisonderwijs. Hieruit kwam naar voren dat

leerkrachten meer handvatten willen om kin-

deren met schrijfproblemen te begeleiden,

maar dat de middelen en tijd waarover zij

beschikken vaak niet toereikend zijn. Vanuit

deze conclusies is besloten een aanvullende

methode te ontwikkelen voor kinderen met

schrijfproblemen.

Er zijn aanbevelingen gemaakt, eisen

opgesteld en er zijn afspraken gemaakt met

Uitgeverij Zwijsen B.V. De methode moet

bruikbaar zijn voor de begeleiding door een

ergotherapeut, maar ook ingezet worden in

de klas door leerkrachten. Eveneens moet de

methode aansluiten bij de bestaande schrijf-

methode Zwart op wit. De projectgroep heeft

zich bij de ontwikkeling van de methode

laten inspireren door de Amerikaanse schrijf-

methode Handwriting Without Tears® (Olson,

2010). 

Naar beneden als een parachute

Er zijn letterkaarten ontwikkeld waarin de

afzonderlijke letters en hun verbindingen

stap voor stap worden opgebouwd. Deze stap-

pen worden ondersteund met verbale

instructies die de fantasie van het kind aan-

spreken. De instructies als ‘over de kop’ en

‘naar beneden als een parachute’ spreken

voor bepaalde kinderen meer aan dan

abstracte instructies zoals ‘bocht naar links

en naar beneden’ en ‘schuin naar boven en

rond naar rechts’ die voorkomen bij veel

andere schrijfmethoden. Naast deze instruc-

ties worden de afzonderlijke stappen visueel

ondersteund met een afbeelding. Door deze

afbeeldingen worden de stappen beeldend

gemaakt voor het kind.

Een ander kenmerk van de letterkaarten is

dat de letters zijn ingedeeld in groepen. Deze

groepen zijn gebaseerd op de vorm, het bewe-

gingstraject of de verbinding van de letter. Zo

zijn er bijvoorbeeld achtbaanletters, die over

de kop gaan (bijvoorbeeld de letter l) en kan-

goeroeletters, waarbij er naar de overkant

wordt gesprongen (bijvoorbeeld de letter n).

Door de groepskenmerken met de kinderen te

bespreken, worden zij zich bewust van het

feit dat letters op elkaar lijken. Veel vormen

en bewegingen komen in verschillende let-

ters terug. Voor kinderen met schrijfproble-

men kan het een hele opluchting zijn dat ze

door een kleine wijziging te maken al een

nieuwe letter kunnen schrijven uit de bijbe-

horende lettergroep.

Gemakkelijk te gebruiken

De letterkaarten zijn bedoeld voor kinderen

die moeite hebben met het aanleren en het

automatiseren van de lettervormen en ver-

bindingen. De speciale verbale en visuele

instructies kunnen kinderen helpen binnen

het regulier onderwijs, maar kunnen ook

binnen het speciaal onderwijs worden inge-

zet. Er is een letterkaart ontwikkeld met de

kleine letters van de schrijfmethode Zwart op

wit en een letterkaart met de hoofdletters. Bij

de letterkaarten hoort een handleiding voor

Project vanuit een basisschool over ergotherapie op school
en het begeleiden van kinderen met schrijfproblemen

Ik schrijf met plezier
Schrijfproblemen komen veel voor binnen het basisonderwijs. Uit onderzoek is gebleken dat bij meer dan

twintig procent van de basisschoolleerlingen schrijfproblemen voorkomen (Corstens-Mignot, Cup & van

Hartingsveldt. 2000). In opdracht van de directeur van openbare basisschool Rosa Boekdrukker in

Amsterdam heeft vanuit de Hogeschool van Amsterdam een afstudeerproject plaatsgevonden dat zich

heeft gericht op het begeleiden van kinderen met schrijfproblemen. Tijdens dit project is een aanvulling

ontwikkeld op de schrijfmethode Zwart op wit (Legierse, 2010). Het afstudeerproject heeft zich daar-

naast gericht op ergotherapie op de basisschool: welke vorm heeft dit in Nederland en in welke mate

zijn scholen bekend met het beroep ergotherapie? Door middel van een folder wordt de meerwaarde van

ergotherapeutische begeleiding op school inzichtelijk gemaakt. Het bijbehorende stappenplan geeft

overzichtelijk weer hoe kinderen aangemeld kunnen worden bij een ergotherapeut.



leerkrachten en ergotherapeuten, waarin het

gebruik van de letterkaart wordt uitgelegd.

De methode kan zonder al te veel voorberei-

ding ingezet worden en is dus gemakkelijk te

gebruiken in de klas.

De aanvullende methode Ik schrijf met ple-

zier hoort bij de schrijfmethode Zwart op wit,

maar sluit in veel gevallen ook aan bij andere

schrijfmethodes. Naast het gebruik op de

openbre basisschool Rosa Boekdrukker te

Amsterdam worden de letterkaarten dit

schooljaar ook gebruikt als klassikale

instructiemethode in groep 3 van de Mytyl-

school Roosendaal.

School-based ergotherapie

Tijdens het afstudeerproject heeft de project-

groep ook studie gedaan naar de mogelijk -

heden van ergotherapie op school. Er zijn

interviews afgenomen bij Nederlandse ergo-

therapeuten en bij leerkrachten en interne

begeleiders in het basisonderwijs. Uit de stu-

die heeft de projectgroep kunnen conclude-

ren dat ergotherapie en de meerwaarde die

het kan bieden binnen het basisonderwijs

veelal nog onbekend zijn. Wanneer dit wel

bekend is, worden de begeleiding en advie-

zen van een ergotherapeut door leerkrachten

en ouders als zeer gewenst gezien. 

Om de bekendheid van ergotherapie in het

basisonderwijs te vergroten is er een informa-

tieve folder ontwikkeld over ergotherapie op

school. Deze folder is bedoeld voor ouders,

leerkrachten, interne begeleiders en directie.

In de folder wordt met een praktisch voor-

beeld uitleg gegeven over de meerwaarde van

het beroep Ergotherapie binnen het onder-

wijs. Om voor de ouders en scholen duidelijk

weer te geven hoe ze een kind kunnen aan-

melden bij een ergotherapeut is een stappen-

plan samengesteld dat stap voor stap het

aanmeldingsproces weergeeft. Dit stappen-

plan begint bij de constatering van het pro-

bleem en geeft weer welke mogelijkheden

voor vergoeding van ergotherapie bestaan.

Hiernaast geeft het stappenplan weer hoe de

wensen en de mogelijkheden van het kind,

de ouders en de school opgenomen worden

in de ergotherapeutische begeleiding.

Conclusie

Met de letterkaarten Ik schrijf met plezier en

de bijbehorende handleiding is een bruikba-

re aanvullende methode ontwikkeld die leer-

krachten en ergotherapeuten helpen schrijf-

problemen aan te pakken. Het inzetten van

de letterkaarten vergt weinig voorbereiding

en is daardoor goed toepasbaar in de klas.

De folder en het stappenplan dragen bij

aan het vergroten van de bekendheid van

ergotherapie op scholen. Ergotherapie is

essentieel bij het begeleiden van kinderen

met schrijfproblemen, maar heeft nog veel

meer te bieden. Met de werkwijze en de

expertise van de ergotherapeut maakt het

beroep Ergotherapie het voor kinderen moge-

lijk om mee te blijven doen in het reguliere

onderwijs. �
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Afbeelding 1. De kleine letter l - een achtbaan letter.

Afbeelding 2. De hoofdletter n - een kangoeroe letter.

Ergotherapie is essentieel bij het begeleiden van kinderen met schrijfproblemen,
maar heeft nog veel meer te bieden


