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Wat maakt of een interventie nu 
   WEL     of     NIET  

 
 
 
 

effectief is? 
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Menti.com code 91 59 25 
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What do 
you say? 
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Ik vind het leuk ! 
 

Ik doe het veel !!  
 

Ik kan het steeds beter !!! 
 



 
•  Rol therapeut 
•  Betrokkenheid 
•  Bouwen aan leren 
 



Hoe – rol therapeut  

•  use of self 
•  relatie kind & ouders 
•  ervaringen kind & ouders 
•  contextueel ‘Model of change’ 

     (King 2017) 
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Hoe – betrokkenheid (engagement) 
•  Betrokkenheid met (engaging with)  

•  autonomie (ik kies zelf) 
•  verbinding (ik hoor erbij) 
•  competentie (ik kan het) 

•  Betrokkenheid (engaging in)   
•  affectieve aspecten 
•  gedragsmatige aspecten 
•  cognitieve aspecten  
(D'arrigo et al. 2017) 
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Hoe – bouwen aan leren  

Verschillende	methoden	uit	de	positieve	psychologie	
dragen	bij	aan	motivatie	en	leren	van	kinderen:	
•  Mindsets	
•  Leerkuil	
•  Sterkekantenbenadering	
•  Oplossingsgericht	werken	
•  Werken	met	de	progressiecirkel	
•  Flow		
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•  Motorisch leren 
•  Evidence-based 

interventies 



WAT – motorisch leren 
Principes	van	motorisch	leren	zijn	uitgangspunt	van	de	
interventie:	
•  Impliciet	en	expliciet	leren	
•  Taakgericht	werken	vs	stimuleren	voorwaarden	
•  Zone	van	naaste	ontwikkeling	en	leerschil	
•  Bewustwordingsmodel	
•  Fases	in	motorisch	leren	
•  Trainingsprincipes		
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Wat – de interventie  

•  10 bijeenkomsten met 
kindertherapeut in de klas  

•  Twee keer herhaling per 
week: 1x leerkracht, 1x 
ouders thuis 

•  4 – 6 kinderen 
•  Oudercontact via besloten 

groep op social media 
	



Wat – de interventie  

Accent op:  
•  Taak 
•  Pengreep 
•  Visueel motorische 

integratie 
•  Uitgangshouding 
•  In-hand 

manipulatie 

   
 

	

Doen:  
 
•  Papier- en 

pentaken  
•  Fijne motoriek 
 
 
 
 



Onderzoek responsiviteit 
groepsinterventie 
•  zeven leerkrachten groep 2 van drie scholen  
•  bij 27 kinderen is de WRITIC afgenomen 
•  24 kinderen van 5-6 jaar scoorden onder het 15e 

percentiel en hebben meegedaan met de 
groepsinterventie  

•  de kinderen zijn gemiddeld meer dan 10 punten in 
ruwe-scores vooruitgegaan op de WRITIC 

•  vraagt nog meer data om de responsiviteit vast te 
stellen 
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•  Succesvolle ervaringen en veranderwensen 
visueel maken! 
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Progressie cirkel 
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Progressie cirkel - opdracht 

Waar heb je succes mee? 

Waar wil je mee verder? 



Voorbeeld week 1 
 

(De Vries, Rozema & van Hartingsveldt, in press) 
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Wat	 Accent	op	 Middel	

Start	
	

Welkom,	uitleg	interventie,	leerkuil,	
oefenmapjes	uitdelen,	doelenkaartjes	
kiezen	

Activiteit	1	
	

Papier-	en	
pentaken		

Pengreep	en	
zithouding	

Uitleg	zithouding	en	schrijfvrienden,	evt.	
namen	geven,	punt	naar	punt		

Afsluiting	 		 		
Herhaling	
leerkracht:		

Papier-	en	
pentaken	

Pengreep	en	
zithouding	

Punt	naar	punt	en	doolhof	met	afbeelding	
schrijfvrienden	hierop	

Thuisopdracht:	
Papier-	en	
pentaken	

Pengreep	
	

Punt	naar	punt,	werkblad	rondjes	zetten	



Doelenkaartjes 
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Voorbeeld week 2 
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Wat	 Accent	op	 Middel	
Start	
	

Bespreken	doe-opdrachten	
thuis	

Activiteit	1	
	

Fijne	motoriek	
	

In	hand	manipulatie		
en	zithouding	

Dobbelstenen,	spel	
kleurentorentjes		

Activiteit	2	
	

Papier-	en	pentaken	
	

Pengreep	
	

Kleuren	op	nummer	
	

Afsluiting	 		 		
Herhaling	
leerkracht:		

Papier-	en	pentaken	
	

Pengreep	
	

Symmetrie	figuur	werkblad	

Thuisopdracht:	
	

Fijne	motoriek	en	
papier-	en	pentaken	

In-hand	manipulatie		
en	pengreep	

Dobbelstenen,	afmaken	
kleuren	op	nummer	

(De Vries, Rozema & van Hartingsveldt, in press) 
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Afsluiting  

mentimeter 


