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Samenvatting
In dit onderzoek heb ik een overzicht gemaakt van probleemletters en –cijfers, die ik
tegenkom op school. Hierbij gebruik ik schriftelijk werk en door kinderen van groep 3,
4 en 5 te vragen welke letters en cijfers zij noemen als ‘lastig te schrijven’. Daarnaast
laat ik groep 4 en 5 zelf oplossingen bedenken om het toekomstige schrijfonderwijs
makkelijker te maken. Met een zelfgemaakte vragenlijst informeer ik naar het
aanvankelijk schrijfonderwijs bij ervaren leerkrachten, die lesgeven in groep drie op
andere reguliere basisscholen in de regio. Zes van hen hebben de tijd gevonden om
hun ervaringen met mij te delen.
Ik ben er achter gekomen dat zij ook schrijfproblemen signaleren en hoe zij daar mee
omgaan. De resultaten van deze inventarisatie heb ik naast de meest recente
wetenschappelijk onderbouwde inzichten op het gebied van schrijfonderwijs gelegd
KNGF Evidence Statement Motorische Schrijfproblemen bij kinderen (Overvelde et
al, 2011). Zo heb ik praktisch bruikbare alternatieven gevonden voor aanpak,
materiaal,

werkwijze

en

remediëring.

keuzemogelijkheden voor inhoud en

Het

resultaat

geeft

veel

up-to-date

uitvoering van schrijflessen en extra

oefenmomenten.
Deze heb ik toegepast in mijn praktijk, en dan specifiek met vier kinderen van groep
drie, die moeilijkheden hebben met het leren schrijven. Tijdens individuele
oefenmomenten zijn zowel schrijfvaardigheid als ook taakwerkhouding onderwerp
geweest. De kinderen werden actief betrokken bij afbakening van oefenstof, planning
en het vorm geven aan de inhoud. Op deze manier werden zij steeds meer
verantwoordelijk voor wat en hoe er werd geleerd. De leerkracht of mrt-er heeft een
coachende rol, ook wel omschreven als ‘leading from one step behind’ (Bannink,
2009). Door oplossingsgerichte vragen te stellen werd het leerproces stap voor stap
gestuurd, maar op deze manier deden de kinderen zelf steeds de ontdekkingen.
Daarnaast werd gebruik gemaakt van een visueel stappenplan, dat een
geheugensteun bleek te zijn voor taakgerichte verbale zelfinstructie. Deze vaste
denk- en werkstructuur is niet alleen voor schrijfverbetering bruikbaar, maar juist
breed inzetbaar. Dat maakt deze aanpak effectief en efficient.

4

Introductie
Tot genoegen woon en werk ik al bijna 10 jaar op een reguliere openbare
basisschool in het zuidwesten van Nederland. Ik heb inmiddels ervaring opgedaan in
alle groepen, waarvan het merendeel in de onderbouw. Sinds acht jaar geef ik
aanvankelijk schrijfonderwijs in groep 3. Dit is altijd een dankbaar vak om te mogen
geven, aangezien kinderen van nature staan te trappelen om te leren schrijven. Over
het algemeen is elke leerling aan het begin van groep 3 uiterst gemotiveerd voor het
schrijven. Bij de meeste kinderen blijft dat ook zo, ondanks het bijzonder
ingewikkelde leerproces. Er wordt nogal wat geëist van deze jonge kinderen en niet
iedereen is daar op hetzelfde moment ‘klaar’ voor. Toch wordt op veel scholen vanaf
dag 1 in groep drie klassikaal gestart met het aanleren van schrijfletters. Dit gebeurt
uiteraard redelijk spelenderwijs, een schrijfles is erg afwisselend met uitgebreide
uitleg, een verkenningsfase ondersteund met veel visuele en verbale begeleiding en
allerlei beweegoefeningen en tenslotte wordt de letter op papier geoefend.
Ook bij ons op school beginnen we in groep drie gezamenlijk aan het leren schrijven.
De schrijfontwikkeling loopt parallel aan de leesmethode: de leesletter wordt op
hetzelfde moment ook aangeboden als schrijfletter. Het is prettig dat kinderen op
verschillende manieren met de leerstof kunnen oefenen, lezen en schrijven
versterken elkaar op deze manier. Daarnaast willen veel kinderen graag schrijven,
wat ze al hebben geleerd; laat dat dan maar beter gebeuren met de juiste
schrijfletters. Deze koppeling van lees- en schrijfonderwijs wordt ook ondersteund
door wetenschappelijke inzichten.
Maar de volgorde van de aangeboden letters is niet logisch te noemen, vanuit de
hoek van een opbouwende schrijfontwikkeling gezien. Logisch zou dan zijn: met
eenvoudige lettervormen beginnen en steeds een stapje verder gaan tot uiteindelijk
de meest ingewikkelde lettervormen op het laatst van dit aanleerproces geoefend
zijn. Aangezien de volgorde van de leesmethode wordt gevolgd, is van een
beredeneerde opbouw in moeilijkheidsgraad van schrijven geen sprake. Vanaf het
begin komen dus lastige schrijflettervormen voor in de lessen.
Uiteraard is elk jaar de groep verdeeld in kinderen die dit proces schijnbaar vrij
moeiteloos doorlopen en gevoel hebben voor vorm, richting en grootte, waardoor ze
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letters en woordjes vloeiend en netjes schrijven. Daartegenover staat een deel van
de kinderen, bij wie dit alles juist erg moeizaam gaat. Voor deze kinderen zou ik heel
graag manieren vinden om het leren schrijven zo mogelijk eenvoudiger te maken. De
inspanning die zij leveren is jammer genoeg niet altijd terug te vinden in het resultaat.
Deze schrijfproducten zijn herkenbaar aan gebrek aan regelmaat in vorm, richting,
plaatsing, grootte en te veel of te weinig druk op het potlood. Desondanks blijft bij de
meeste kinderen de motivatie wel groot.
Ik wil dus mogelijkheden inventariseren om leren schrijven niet onnodig moeilijk te
laten zijn. Liefst praktische handelingsadviezen, die ook kinderen gemakkelijk
kunnen begrijpen. Misschien hebben collega’s wel oplossingen, die ik na al die jaren
zelf nog niet ben tegengekomen. Daarnaast is afgelopen jaar het KNGF Evidence
Statement

gepubliceerd,

een

wetenschappelijk

document

over

motorische

schrijfproblemen (Overvelde et. al., 2011). Ik was nieuwsgierig of ik zaken die daarin
worden genoemd, herken, of al toepas, of dat ze compleet anders of nieuw zijn voor
mij. Ook kinderen kunnen zelf vaak heel duidelijk aangeven, waardoor het leren
schrijven volgens hen simpeler zou kunnen.
Ik zal daarvoor overzicht moeten krijgen wat ze precies moeilijk vinden. Hoewel ik
daar wel een idee van heb, ga ik steeds bij verschillende groepen en op meerdere
manieren op zoek naar informatie.
Na het verkrijgen van al die gegevens, ga ik tenslotte met vier kinderen individuele
schrijfbegeleiding uitproberen, waarin de belangrijkste aspecten uit die inventarisatie
voorkomen. De bedoeling is tweeledig: de kinderen gaan vooruit in hun
schrijfvaardigheid en ik kan ervaring opdoen met nieuwe werkwijzen, materialen en
inzichten. Ik hoop dat wij daardoor allemaal succes kunnen ervaren!
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Begrippenlijst
Aanvankelijk schrijven Begin met daadwerkelijk schrijven van letters en woorden.
Schrijfonderwijs wordt onderverdeeld in drie fasen: Voorbereidend Schrijven (groep 1 / 2),
Aanvankelijk Schrijven (groep 3 / 4) en Voortgezet schrijven groep 5 t/m 8).

Blocked Practice (Bij schrijven: 1 letter staat centraal en wordt doorgeoefend totdat deze wordt
beheerst, geen afwisseling met andere letters binnen een oefenmoment.

“CO-OP” ‘Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance’ wordt vertaald als
‘cognitieve benadering van het dagelijks motorisch functioneren’ (Polatajko et al, 2004).

Dysgrafie Stoornis in het schrijven; een gebrekkige uitvoering van het schrift bij een leerling van
tenminste gemiddelde intelligentie, onafhankelijk van andere leerstoornissen, zonder neurologische
oorzaak of handicap.

‘Evidence Statement (ES) Motorische schrijfproblemen bij kinderen’
Onderbouwing vanuit de internationale wetenschappelijke literatuur bij keuze voor: indicatie
fysiotherapie, diagnostische mogelijkheden, advisering en behandeling.

Effectief Doelmatig, doeltreffend, krachtig, werkzaam.
Efficiënt Degelijk, praktisch, adequaat, probaat, nuttig, vakkundig en effect hebbend. Ook : dat
ervoor gezorgd wordt, dat een inspanning met zo weinig mogelijk tijd of geld uitgevoerd wordt.

Geautomatiseerde bewegingen: Er is geen aandacht meer nodig bij de beweging;
gekenmerkt door snelheid en kan tegelijk met een andere vaardigheid worden uitgevoerd; gevolg
van leren.

Generalisatie De specifiek geleerde vaardigheid ook in andere situaties kunnen toepassen.
Klank-tekenkoppeling Vaste koppeling tussen de letterklank en het bijbehorende letterteken.

KNGF Koninklijk Nederlands Genootschap van Fysiotherapeuten.
Methodisch schrift Het handschrift /de lettervormen aangeleerd via een schrijfmethode.
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Motorprogramma Een ruimtelijke voorstelling van een beweging, die is opgeslagen in een soort
geheugen van het lichaam dat de beweging stuurt, hierin wordt ook geregeld met welke
spiergroepen die beweging uitgevoerd zal worden.

Perceptueel Zintuiglijke waarneming.
Planning Het proces waarbij doelgerichte acties en strategieën worden bedacht en waarbij taken
en schema’s worden samengesteld om het doel te bereiken.
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Proprioceptie Zenuwsysteem dat informatie geeft over bewegingen en evenwicht.
Random practice (Bij schrijven:) meerdere letters worden in niet-systematische volgorde
geoefend binnen één oefenmoment.

Remediëring Verhelpen, beter maken, herstellen.
Retentie Vasthouden of herinneringsvermogen. Bij leren schrijven: door ze in het geheugen te
prenten: onthouden van de lettervormen en welke beweging daarvoor nodig is.

Rompletters Letters zonder lussen of stokken naar boven /onder (zoals a, o, u).
Schrijfletters handgeschreven letters, die zo zijn gevormd dat ze aan elkaar geschreven
kunnen worden, zodat een heel woord uit één enkel doorgaand schrijfspoor kan bestaan (zie
verbonden schrift). In tegenstelling tot blokletters of leesletters, die los van elkaar staan.

“Time-on-task” De tijd die het kind daadwerkelijk doorbrengt met zijn taak/opdracht/leren
Transfer Nuttig en praktisch; flexibel toepasbaar van kennis en vaardigheden in andere situaties.
Twee-tekenklanken Combinatie van 2 lettertekens, die als één klank uitgesproken wordt. (zoals:
au, eu, ie, oe) Bij het leren schrijven worden de twee letters gelijk met verbinding aan elkaar geleerd.

Verbonden schrift Vloeiend geschreven overgangen tussen letters, zonder pen op te tillen,
daardoor wordt het mogelijk om in een doorgaande beweging een heel woord op te schrijven, (ook
wel lopend schrift genoemd). Door minder vaak optillen van de pen kan sneller worden geschreven.

Visuo-spatiele kenmerken Ruimtelijke kenmerken

Hoofdstuk 1: Onderzoeksvraag
1.1

Aanleiding / Probleemstelling

Sinds acht jaar geef ik les in het aanvankelijk schrijven in groep drie. Ik merk
ieder jaar weer dat een aantal kinderen meer moeite heeft dan gemiddelde
leerlingen met het technisch schrijven van de schrijfletters. Het is opvallend dat
het elk jaar om dezelfde letters gaat die problemen blijven opleveren. Er zijn
zelfs kinderen die deze letters aanvankelijk correct schrijven qua vorm, richting,
grootte en verhouding, maar na verloop van tijd “fouten” vertonen in
schrijfproces en/of –resultaat.
Ik vraag me af of andere leerkrachten van groep 3 hier ook tegen aanlopen, of
dat dit alleen in mijn eigen praktijk een terugkerend patroon is? Ik wil aan de
hand van de nieuwste wetenschappelijke inzichten (Overvelde et al., 2011)
onderzoeken of en hoe ik deze schrijfproblemen in de toekomst kan vermijden.
Van mijn collega’s wil ik weten of zij dezelfde ervaringen hebben en wat zij
anders/beter/effectiever doen dan ik. Zijn er verschillen in aanpak? Heeft de
gebruikte schrijfmethode hier invloed op? Hoe kan ik leren van successen van
anderen of wel: wat zijn Good Practices?
1.2

Onderzoeksvraag

Welke interventies zijn effectief en efficiënt bij vier leerlingen in
groep drie van een reguliere basisschool die meer moeite
hebben dan gemiddeld met het schrijven van letters en cijfers?
1.3

Deelvragen
1.3.1 Theoretische deelvragen

1.

Welke bewegingen, instructies en methodieken zijn overeenkomstig in
probleemletters?

2.

Welke recente wetenschappelijk verantwoorde inzichten onderschrijven de
effectiviteit en efficiëntie van de interventies bij het aanleren en remediëren van
“probleemletters”?
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3.

Wat wordt in dit onderzoek bedoeld met effectieve en efficiënte interventies?

1.3.2 Praktische deelvragen
1.

Met welke letters en cijfers hebben kinderen van groep 3 meer moeite bij het
aanvankelijk schrijfproces?

2.

Als zes collega’s van andere reguliere basisscholen ook schrijfproblemen
ervaren bij het aanvankelijk schrijfonderwijs, welke letters beschouwen zij dan
als problematisch?

3.

Welke interventies gebruiken groep drie collega’s om de “probleemletters” op de
juiste wijze te leren schrijven?

4.

Wat zijn sterke en zwakke punten van de huidige schrijfmethode Pennenstreken
als deze wordt getoetst aan de nieuwe inzichten?

5.

Hoe kan ik actuele wetenschappelijk verantwoorde inzichten toepassen in de
benadering van probleemletters?

1.3

Huidige situatie

Onze school gebruikt de schrijfmethode Pennenstreken, deze koppelt in groep
drie de lees- en schrijfontwikkeling. De volgorde van de aangeboden leesletters
wordt gevolgd. Ingewikkelde schrijflettervormen worden meteen aangeleerd, in
plaats van te beginnen met eenvoudige lettervormen. Daardoor is er geen
logische opbouw in moeilijkheidsgraad van de schrijfletters. Het is voor veel
kinderen (en voor mij als leerkracht) wel prettig dat lees- en schrijfonderwijs
parallel loopt qua letterkennis, het lezen en schrijven versterken elkaar.
Ik ervaar dat elk jaar in groep drie zo’n 25% van de kinderen meer moeite heeft
met het aanleren van de letters, het kost ze meer tijd en energie om te
automatiseren. Deze kinderen hebben moeite met een of meerdere van de
volgende aspecten van letters en cijfers: vorm, grootte, richting, verhouding en
plaatsing op de juiste plek. Hardnekkige en typische fouten worden elk jaar bij
dezelfde letters gemaakt. Daarnaast zijn er kinderen die na verloop van tijd een
grote terugval laten zien in de kwaliteit van de schrijfletters. Desondanks wordt
er gemotiveerd en enthousiast gewerkt tijdens schrijflessen.
Ik wil het voor kinderen niet onnodig moeilijk maken om te leren schrijven,
daarom ben ik al jaren op zoek naar oplossingen. Ik probeerde hierbij allerlei

10

aanpakken, materialen en inzichten uit. Ik had vaak het gevoel alsof ik op een
eilandje bezig was. Vandaar dit onderzoek, waarin informatie, ervaringen en
oplossingen, verkregen vanuit verschillende invalshoeken, naast elkaar gezet
en vergeleken worden.

1.4

Gewenste situatie

Kinderen hebben na de aanbieding- en oefenfase geen problemen meer met
het schrijven van cijfers en letters. In mijn instructie en ondersteuning gebruik ik
alleen de elementen die zinvol zijn gebleken volgens op de wetenschap
gebaseerde conclusies. Kinderen worden actief betrokken bij het aanpakken
van schrijfmoeilijkheden. De ontdekkingen en succeservaringen deel ik met
collega’s.
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Hoofdstuk 2 Theoretische Oriëntatie
2.1

Introductie
Vrijwel alle kinderen krijgen in de loop van hun kinderleeftijd een innerlijke
drang tot het produceren van letters en cijfers. Met klei, knex, lego, touwtjes,
takjes of in de zandbak maken ze spontaan letters en cijfers. Ook in
tekeningen zie je deze symbolen verschijnen. In spel wordt volop
geëxperimenteerd en worden volwassenen geïmiteerd, waarbij ook het op
papier zetten van een boodschap steeds meer ruimte inneemt. Kortom: jonge
kinderen zijn uiterst gemotiveerd om te leren schrijven.

2.2

Wat wordt in dit onderzoek onder schrijven verstaan?
“Schrijven is een complexe visuo-motorische activiteit die afhankelijk is van de
kwaliteit (rijping) en integratie van cognitieve, perceptuele en motorische
deelvaardigheden” (Maeland, 1992). Schrijven is niet alleen een motorische
vaardigheid, maar ook een middel om te communiceren en het kunnen uiten
van gevoelens en creativiteit (Overvelde, 2011).
In de klas zie ik grote verschillen tussen kinderen: sommigen maken zich de
schrijfvaardigheid ogenschijnlijk moeiteloos eigen en bedenken en schrijven
met plezier al snel zelf allerlei woorden, zinnen of zelfs verhaaltjes. Anderen
kost het juist veel tijd en inspanning om de letters onder de knie te krijgen, de
voltooiing van een schrijfoefening is steeds weer een overwinning. Dictees of
creatieve antwoorden opschrijven is voor deze kinderen een hele opgave,
vaak voelen zij zich daar erg onaangenaam bij. Ik voel me verantwoordelijk
om ze daar beter bij te kunnen helpen.
Ruim 30 % van de kinderen in het Nederlandse basisonderwijs heeft
problemen bij het leren schrijven. Overvelde (2011) definieert kwaliteit van en
problemen met schrijven als volgt.
De kwaliteit van 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.
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De snelheid en volhoudtijd.

Er is sprake van een schrijfprobleem als:

2.3



Het schrijfproduct niet of nauwelijks leesbaar is (dysgrafisch handschrift).



Het tempo te traag is.



De schrijfbeweging niet aangeleerd kan worden.



Er pijn ontstaat bij het schrijven.



Het geen gevolg is van lichamelijke of geestelijke beperking (handicap).
Wanneer gaan kinderen schrijven ?
Zesjarigen

hebben

een

voldoende

visueel

en

proprioceptief

voorstellingsvermogen ontwikkeld (zenuwsysteem dat informatie geeft over
bewegingen en evenwicht), de voorwaarden voor het leren schrijven van
cursieve letters (Vinter en Chartrel, 2008). Met andere woorden: ze zijn er
klaar voor om ingewikkelde lettervormen te kunnen onderscheiden en zelf te
schrijven. Veel scholen starten in groep drie met het aanleren van methodisch
schrift, veelal gekoppeld aan de leesontwikkeling. Overvelde stelt dat
samenhang tussen leren van de klank-tekenkoppeling en oefenen van de
schrijfletter de vaardigheid van zowel schrijven als stellen versterken. Daarbij
kunnen allerlei zintuiglijke oefeningen als ondersteuning gebruikt worden.
2.4

Kinderen leren schrijven: hoe doe je dat?
“Bij handschriftontwikkeling is sprake van ingewikkeld samenspel tussen
visuele en motorische vaardigheden, motorplanning, cognitie, fijn motorische
en perceptuele ofwel zintuiglijke waarnemingsvaardigheden”(Noordstar, 2009)
Het ‘Evidence Statement (ES) Kinderen met motorische schrijfproblemen’
(Overvelde et al, 2011) is een internationale, wetenschappelijk onderbouwde
literatuurstudie. Hierin wordt voor de aanpak onderscheid gemaakt tussen de
fasen van het aanleren en die van remediëring. In de aanleerfase liefst door
blocked practice, dat wil zeggen: één lettervorm tegelijk inoefenen, maar zodra
deze beheerst wordt, optimaliseert random practice (een beperkt aantal letters
tegelijk) de nauwkeurigheid en snelheid. Dit leidt juist tot betere retentie
(onthouden, door ze in het geheugen te prenten) en transfer (nuttig en
praktisch; flexibel toepasbaar in andere situaties) (Ste Marie et al., 2004).
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Overvelde (2011) zegt dat het in de aanbiedingsfase van de letters
ondersteunend is om fijnmotorische vaardigheden te oefenen, het laten
uitspreken van visuo-spatiële ofwel ruimtelijke kenmerken van de letters en
het oefenen van spelling. Het beste resultaat bij leren schrijven zou volgens
Berninger (1997), Naka (1998) en Vinter & Chartrel (2010) behaald worden
door een gecombineerde expliciete handschriftinstructie als daaraan visuele
aanwijzingen voor het schrijfspoor gekoppeld worden, zoals door pijlen die het
spoor verduidelijken, waarna het geheugen geactiveerd moet worden om al
schrijvend te oefenen. Een voorgeschreven spoor op een scherm van
computer of digibord, gevolgd door de motorische uitvoering verdiepen het
leerproces. Verder concluderen Abbott en Berninger (1992; 1993; 2006) dat
het kunnen uitvoeren van vinger-duimopponeren en in-handmanipulatie/translatie zowel leesbaarheid, automatisering en schrijftempo van de
schrijfletters en cijfers lijken te beïnvloeden.
2.5

Handschriftproblemen
Het handschrift heeft een belangrijke functie tijdens het leren op school.
Kinderen schrijven een groot deel (minstens 30 à 60 %) van hun schooltijd. Er
is vrijwel geen verwerking in het onderwijs denkbaar zonder het gebruik van
de pen” (Scholten & Hamerling, 2009). Overvelde verklaart dat de vaardigheid
om potlood en pen te hanteren voorwaardelijk is voor de kerndoelen.
Noordstar (2009) noemt leesbaarheid en snelheid als belangrijkste elementen
van het schrijven. Overvelde (2011) stelt dat leesbaarheid mede wordt
bepaald door goede beheersing van veelvoorkomende letters, terwijl
onleesbaarheid vaak wordt bepaald door slechts enkele onduidelijke letters.
Het is zaak om precies uit te zoeken waar het steeds mis gaat, om de aanpak
hierop af te stemmen. Wanneer een van de letters in een woord onnauwkeurig
is geschreven treedt er verwarring op tijdens het lezen, maar vanuit de context
kun je toch begrijpen wat er staat. Bij getallen is dat meestal niet het geval, het
is dus belangrijk om ook cijfers goed te leren schrijven.. Baauw-van Vledder
en Dijk (2003) zijn daarbij van mening dat het beter is om kinderen bewust te
maken waarom iets goed is dan waarom iets fout is.
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2.6

Hulp aan zwakke schrijvers
Als kinderen na de aanleerfase nog schrijfproblemen vertonen is het van
belang om in een periode van remediëring de aandacht standaard te richten
op verbetering van leesbaarheid en schrijftempo van cijfers, letters, woorden
en zinnen. Zwakke schrijvers tobben met de keuze van een geschikt
motorprogramma, hieronder wordt een ruimtelijke voorstelling van een
beweging verstaan, die is opgeslagen in een soort geheugen van het lichaam
dat de beweging stuurt, hierin wordt ook vastgelegd met welke spiergroepen
deze uitgevoerd zal worden. Daarnaast hebben ze moeite met precisie: het
kunnen neerzetten van letters op de juiste plaats op de bladzijde met gepaste
afmeting (Graham et al. 2006). De leesbaarheid is vooral afhankelijk van de
vorm en grootte van de letters. Daarnaast zijn ook de ruimte tussen letters en
woorden en de stand van het schrift hierop van invloed. Volgens Karlsdottir &
Stefansson (2002) en Smits-Engelsman & Van Galen (1997) kan bij zwakke
schrijvers in groep 3 nog een spontane verbetering optreden. Overvelde
(2011) verklaart dat het schrijven bij kinderen met schrijfproblemen verbetert
door oefenen van het handschrift. Een korte periode van extra individuele
schrijfinstructie op school, gericht op problematische letters met een hoge
“time-on-task” en veel herhalingen, levert een beter schrijfproduct in alle
leerjaren op. “Time-on-task” wil zeggen: de tijd die het kind daadwerkelijk
doorbrengt met zijn taak/opdracht/leren. Het oefenen van handschrift
gecombineerd met taalopdrachten, zoals het alfabet of een verhaal laten
schrijven, of een geschikte tekst overschrijven heeft meer effect bij kinderen
met schrijfproblemen dan het uitvoeren van geïsoleerde schrijfoefeningen.
Bosch (2008) geeft uitleg over de kracht van indirect leren met gebruik van
metaforen en analogieën. De beweging dus niet precies en letterlijk proberen
te verwoorden, maar met een metafoor een meer figuurlijke voorstelling
oproepen van de te leren beweging. Deze resultaten worden beter onthouden,
ook onder druk, dan welke geleerd zijn via directe talige leerinstructies.
Volgens Peterson & Nelson (2003) kan bij kinderen in groep drie, afkomstig uit
een zwak sociaaleconomisch milieu, grote vooruitgang in de leesbaarheid
geboekt worden door het aanbieden van een individueel aangepaste
interventie

met

een

gevarieerd

aanbod

van

schrijfinstructies

en

sensomotorische activiteiten. Zwicker en Hadwin (2009) suggereren dat in
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groep drie een taakgerichte cognitieve zelfevaluatie evenveel effect zal
hebben als een taakgerichte sensomotorische interventie. Bij dysgrafische
kinderen uit groep drie tot en met zes verbetert de kwaliteit van het handschrift
door de inzet van een taakspecifieke zelf-instructiemethode, gericht op
schrijftaken en op de voorbereiding daarvan. (Overvelde, 2011). Ook Keulen
en Van Eerd (2007) noemen dat handschriftverbetering op de totale persoon
is gericht en niet alleen op de vingers en de te maken lettervormen.
2.7
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Zelfinstructie methoden
Enkele van deze zelfinstructie methoden die in Nederland gehanteerd worden
zijn de oplossingsgerichte aanpak “Kids’Skills” (Furman, 2010), de zelfinstructiemethode van Kaat Timmerman met “De beertjes van Meichenbaum”
en de taakgerichte aanpak volgens de cognitieve benadering: “CO-OP”
(Polatajko, Mandlich, Miller en Macnab, 2004; Hyland & Polatajko, 2011). COOP staat voor ‘Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance’ en
wordt vertaald als ‘cognitieve benadering van het dagelijks motorisch
functioneren’). Ondanks de eveneens positieve insteek van Kids’ Skills gaat,
gezien de beperkte tijd, de voorkeur in dit onderzoek uit naar CO-OP. Geen
vijftien stappen van Kids’Skills doorwerken, CO-OP gaat uit van vier stappen:
Goal-Plan-Do-Check,

vertaald

als

Doel-Plan-Doen/Actie-Check.

Het

is

eenvoudig, generaliseerbaar en biedt transfermogelijkheden. Hagen en
Valkenburg (2010) verklaren dat De Goal-Plan-Do-Check methode ook goed
inzetbaar is binnen de groep en dan er voor zorgt dat effectief tijd besteed
wordt aan ontwikkeling en leesbaarheid van het handschrift. Het kind is zelf
verantwoordelijk, wat de betrokkenheid vergroot.
CO-OP is onderbouwd met de theorieën van:


Meichenbaum, over gebruik van zelfinstructie met een duidelijke
probleemoplossende structuur.



Feuerstein, over ‘leren leren’, zelfstandig denken en actief problemen
oplossen door bemiddelende technieken. ‘Kan niet bestaat niet!’.



Haywood, over gestructureerde, probleemoplossende denkstimulering
met behulp van een mediator.



Luria, over jezelf door de fasen heen praten van de
probleemoplossende strategie “Stop-Denk-Doe”.



Vygotsky: over zelfinstructie door het verbaal begeleiden van het eigen
leerproces; en over de ‘zone van de naaste ontwikkeling’.

Bij de CO-OP benadering wordt getraind op een specifieke taak of
vaardigheid, die zo dicht mogelijk bij de problemen van het kind ligt: oefen wat
je wilt oefenen. De autonomie van het kind wordt ook gestimuleerd door eigen
doelen te laten kiezen en het samen bedenken en laten verwoorden van een
concreet plan, waarin vier stappen worden doorlopen: doel, plan, actie/doen
en check. Hierbij geeft het kind precies aan waar het zwaartepunt voor
hem/haar moet liggen, om daarna samen de inhoud en de aanpak te bepalen.
Kant-en-klaar methodemateriaal neemt niet standaard een groot deel in, maar
samen creatief bedenken of ontwerpen. De therapeut / leerkracht / mrt-er is
daarbij zijn coach, die door vragen te stellen, in plaats van uit te leggen een
‘niet-weten houding’ aanneemt, om Begeleid Ontdekken mogelijk te maken
van onder meer de bewustwording van welke invloed zelfevaluatie kan
uitoefenen. Het uitgangspunt van CO-OP is dat het kind een betere
probleemoplosser dient te worden, waarbij motivatie en krachten van het kind
de

basis

zijn

voor

verandering

en

succes.

Wanneer

samen

een

geheugensteuntje wordt bedacht zoals een rijmpje of totemfiguur is het beter
mogelijk om de ontdekking te onthouden. Variatie is belangrijk, zodat het
geleerde ook in andere situaties toegepast kan worden (generalisatie) en er
transfer ontstaat naar de aanpak van soortgelijke vaardigheden. De techniek
doorgeven of leren aan anderen is nuttig om te verankeren. Er wordt naar
zelfstandigheid toegewerkt om uiteindelijk onafhankelijk te zijn van instructie.
Het is aannemelijk dat deze denk- en werkwijze ook bij de aanpak van
schrijfproblemen goed bruikbaar zal zijn, zo verwacht ook Overvelde (2011).
2.8 Oplossingsgerichte Aanpak
CO-OP is een voorbeeld van Oplossingsgericht Werken, dat vanaf eind jaren
zeventig door echtpaar De Shazer-Berg werd ontwikkeld. Het verleden met
problemen speelt geen rol in deze positieve, opbouwende benadering, waar de
interactie gericht is op het vinden van lichtpuntjes of uitzonderingen en het
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creëren van oplossingen voor de toekomst.
De basisregels van Oplossingsgericht Werken zijn:


Als iets niet werkt, leer ervan en doe iets anders.



Als iets wel (of beter) werkt, doe er meer van.



Als iets blijkt te werken, leer het van of aan iemand anders.

De nadruk ligt tijdens het hele proces van deze toekomstgerichte visie op
praktische bruikbaarheid, en op het beleven van positieve emoties. Door ervaren
en experimenteren ontdekt het kind zelf wat werkt, waardoor het zelfvertrouwen
groeit. Een open, nieuwsgierige, oprecht betrokken en authentieke houding van
de begeleider is bepalend, zodat onderling een band kan ontstaan. De juiste sfeer
levert maatwerk en daarmee resultaten op. (Bannink, 2009; Berg & Steiner, 2009;
Cauffman & Dijk, 2009).
2.9 Schaalvragen
Een wezenlijk onderdeel van Oplossingsgericht Werken is het stellen van
schaalvragen, een middel om meer genuanceerd te leren kijken naar de
situatie, gericht op vooruitgang, motivatie en vertrouwen. Het kind kan zich
hierdoor verandering voorstellen, het maakt het mogelijk om ook kleine stapjes
te kunnen zien en dat het een proces is, dat geleidelijk gaat.
2.10 Effectief en efficiënt
Cauffman (2009) oppert dat een geslaagde aanpak grotendeels losstaat van
de specifiek inhoudelijke kant. Een aanpak wordt intuïtief als “goed”
bestempeld, wanneer men zich begrepen voelt en met authentieke aandacht
en respectvol behandeld wordt, waardoor hoop op verandering ontstaat.
Daarnaast helpt een alternatieve verklaring voor je klachten, waarbij de
hulpverlener uitlegt vanuit een logisch en samenhangend denkmodel.
Wanneer je van problemen afkomt en soortgelijke narigheid in de toekomst
zelf kan oplossen, is een behandeling effectief gebleken.
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Hoofdstuk 3 Methodologie
3.1

Type onderzoek: deels actieonderzoek, deels surveyonderzoek
Dit praktijkonderzoek is deels een actieonderzoek, aangezien de focus gericht
wordt op een concrete vraag uit de praktijk in de klas. De kennis die dit
onderzoek oplevert zal leiden tot kwaliteitsverbetering van mijn praktijksituatie.
In dit geval is de concrete verlegenheidsituatie: “het adequaat omgaan met
schrijfproblemen bij kinderen in groep drie.” Praktijkonderzoek is contextcultuur- en tijdsgebonden en de verkregen inzichten zullen daardoor beperkt
geldig zijn. Doordat de probleemstelling levensecht en authentiek is, kunnen
de uitkomsten mogelijk toch van toepassing blijken te zijn op andere klassenof praktijksituaties. Volgens Kallenberg (2007) gaan succesvolle leraren er
vanuit dat voor elke situatie een nieuwe oplossing nodig is, waarbij zij niet
alleen op theoretische kennis vertrouwen. Deze is immers snel verouderd,
beperkt of niet langer relevant in de snelveranderende wereld van het
onderwijs. Het samen met anderen onderzoeken, aftasten en ondervragen
van een situatie, het herijken en herorganiseren van bestaande ideeën
hebben als doel het blijvend verbeteren van het eigen onderwijs en soms ook
dat van anderen.
Reflecties op 8 jaar schrijfles geven in groep 3 gaven de aanzet voor deze
opzet, zoals:
-

Mijn ervaringen met kinderen met schrijfmoeilijkheden en de zoektocht
naar mogelijkheden om dit leerproces soepeler te laten verlopen.

-

De twijfel of mijn aanpak totaal verkeerd zou zijn, waardoor ik zoveel
moeizame schrijvers tegenkwam, of dat het een algemene tendens is,
die door een breder publiek van professionals herkend wordt.

-

Ik voelde sterk de behoefte om mijn ervaringen, denkbeelden, aanpak,
“uitrusting” en “trukendoos” te vergelijken met die van andere
geroutineerde groep drie leerkrachten.

In dit surveyonderzoek wordt gepoogd daarvan overzicht te krijgen. Met
behulp van uniforme vragenlijsten zijn beschrijvende onderzoeksvragen
beantwoord, zoals:
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-

Hoe denken collega’s die ervaring hebben in groep drie van scholen in de
regio over schrijfonderwijs en schrijfproblemen?

-

Wat vinden ze van de schrijfmethode en beschikbare materialen?

-

Hoe handelen ze?

-

Wat doen ze en wanneer?
De uitkomsten van surveyonderzoek zijn vaak generaliseerbaar, dus wat geldt
voor de onderzochte groep kan ook gelden voor vergelijkbare groepen die niet
deelnamen aan het onderzoek. (Harinck, 2010, Kallenberg, 2007).

3.2
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Opbouw van het onderzoek:
3.2.1


Betrokkenen / Onderzoeksgroep

Ikzelf, als leerkracht van groep drie, met een hulpvraag ten aanzien van
adequaat begeleiden van leerlingen met schrijfproblemen.



Zes kinderen die vorig jaar in groep 3 zaten.



Negentien kinderen uit groep 5.



Alle achttien kinderen die nu in groep 3 zitten.



Zes collega’s met rijke ervaring in het lesgeven van aanvankelijk schrijven in
groep 3.



Vier leerlingen van de huidige groep 3, die meer moeite hebben dan
gemiddeld met het leren schrijven van de schrijfletters en cijfers.

3.2.2

Wijze van data verzamelen

Meetinstrumenten – Hoe ben ik

Waarom? Wat is de waarde ? –

Populatie –

aan gegevens gekomen?

Welke informatie levert dit op?

Bij wie?

Vragenlijst met open, gesloten en
schaalvragen. (Bijlage 12 en 13)
Deze heb ik persoonlijk
samengesteld volgens het KISSprincipe (Keep It Simple, Stupid!)
met behulp van aanwijzingen uit
hoofdstuk vier van Harinck (2010)
en Kallenberg (2010)

Collega1. Mening achterhalen over
schrijfonderwijs, -methode,
evaluatie, remediëring.
2. Inventarisatie van aanpak,
hulpmiddelen, materialen.
3. Praktische ideeën verkrijgen.
4. Inzicht in eigenschappen en

leerkrachten van
groep 3 van
scholen in de
regio.

waarde van schrijflesonderdelen.
5. Ontdekken “Wat werkt?”
6. Het maakt vergelijken mogelijk.
7. Een deel kan statistisch bewerkt
worden, waardoor antwoorden
makkelijk zichtbaar zijn te
vergelijken met gegevens van
andere respondenten.
1. Achterhalen wat de kinderen zelf
1. Vraaggesprek
(zie § 4.2)

schrijven (aangepaste
versie, daardoor nu
getoetst alle letter- cijferen leestekens, die ook
voorkomen op de
Letter/cijferkaart groep 3
(Pennenstreken)
(zie Bijlage 5)

(totaal 6

makkelijke letters en cijfers en

kinderen)

op het schrijfproces en –product.
(Bewust vastgelegd op video,
waardoor antwoorden
terugluisteren mogelijk is en geen
informatie verloren gaat. Tegelijk
gesprekleiden en aantekeningen
maken is lastig, met risico dat
informatie verloren gaat.)
2. Schrijfkwaliteit meten (losse
leesletter omzetten naar
bijbehorende schrijfletter).

3. Een zelfgekozen tekst
schrijven
(Sinterklaasliedje)

Groep 4

hebben ervaren als moeilijke en

wat daarnaast van invloed was
2. Toetsblad letterclubs
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3. Schrijfkwaliteit meten
(verbonden schrift: woorden en
zinnen).

2 en 3 beoordeeld volgens vijf
items van de Sos (Systematische
Opsporing Schrijfproblemen):
vloeiendheid, overgangen,
grootte , regelmaat, spaties
(Smits-Engelsman et al, 2007).

Aangevuld met vijf
vormgevingsaspecten (Hagen &
Versloot, 2008): vormgeving,
richting, plaatsing, constantheid
en lusletters.
1. Overzicht krijgen van mening
1. Letter/cijferkaart:
Met rood gekleurd: welke vind
ik nu (nog) moeilijk?
Met groen gekleurd: welke
vind ik nu makkelijk?
Met oranje gekleurd: welke
vond ik eerst wel moeilijk,
maar nu niet meer?
(zie § 4.4., figuur 4.4.1. en
§ 4.5. figuur 4.5.1A en B)
2. Op laten schrijven van

Groep 4/5

van heel groep 4 / 5: Welke

(totaal

schrijfsymbolen vond je wel of

25 kinderen,

niet moeilijk te leren? Met welke

onderverdeeld in

hebben veel leerlingen nu nog

groep 4:

moeite? Wat is de

6 kinderen en

overeenkomst in deze tekens?

in groep 5:

2. Leerlingen bedenken zelf

19 kinderen )

praktische en creatieve
oplossingen om leren schrijven
makkelijker te maken. Zij zijn
ervaringsdeskundigen met zicht

persoonlijke “Tips voor de

op ondersteunende factoren

juf”. (§ 4.3.1 en bijlage 8/9)

tijdens het leerproces.
Groep 3

1. Toetsblad letterclubs

1. Overzicht krijgen van mening van

schrijven (aangepaste

heel groep 3: Welke

versie, daardoor nu

schrijfsymbolen vond je wel of

getoetst alle letter- cijfer-

niet moeilijk te leren? Met welke

en leestekens, die ook

hebben nu nog veel leerlingen

voorkomen op de

moeite? Wat is de overeenkomst

Letter/cijferkaart groep 3

in deze tekens?

(Pennenstreken) bijlage 5
(§ 4.4, figuur 4.4.3 en bijlage 7B)
(§ 4.5, figuur 4.5.3 A en B)

2. Schrijfkwaliteit meten (losse
leesletter omzetten naar
bijbehorende schrijfletter).

2. Letter/cijferkaart:
Met rood gekleurd:welke vind ik
nu (nog) moeilijk?

Beoordeeld volgens vijf items van
de Sos: vloeiendheid,
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Met groen gekleurd: welke vind ik

overgangen, grootte, regelmaat,

nu makkelijk?

spaties (Smits-Engelsman et al,

Met oranje gekleurd: welke vond

2007). Aangevuld met de

ik eerst wel moeilijk, maar nu niet

vormaspecten vormgeving,

meer?

richting, plaatsing, constantheid

(§ 4.4. figuur 4.4.2 en bijlage 7.A)

en lusletters.

(§ 4.5. figuur 4.5.2.A en B)
3.3
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Verder verloop naar aanleiding van resultaten:
Vier kinderen die meer moeite hebben met het aanvankelijk schrijven zijn
begonnen

met individueel afgestemde schrijfbegeleiding. Daarbij wordt

gebruik gemaakt van Oplossingsgericht Werken (Bannink, 2009; Berg &
Steiner, 2009; Cauffman & Dijk, 2009) waaronder Begeleid Ontdekken, COOP (Polatajko, 2004, 2011) en een zelfinstructie methode gebaseerd op de
“Beertjes van Meichenbaum” (Timmerman, 2002). Voor de aanpak werden
aanwijzingen uit “Leerproblemen en leerstoornissen – Remedial Teaching en
behandeling” (Ruijssenaars, 2001), de theoretische oriëntatie, gegevens
vanuit de vragenlijst voor groep drie collega’s en een deel van de tips van
groep 4 en 5 gebruikt.
3.4

Ethiek, validiteit, betrouwbaarheid en triangulatie
Aangezien door actieonderzoek in het onderwijs de situatie meteen al
verandert, is een herhaling onder dezelfde omstandigheden niet mogelijk.
Daardoor is transparantie van het onderzoek belangrijk. Door alle stappen
nauwgezet te beschrijven zorg ik ervoor dat ik de betrouwbaarheid verhoog,
elke fase is daardoor verantwoord. Het is aan de lezer om met de nodige
reserve en kritisch om te gaan, met welke tekst dan ook. Kallenberg (2007)
stelt: “Alles wat je leert moet je controleren.” (p. 47). Om aan gegevens te
komen gebruik ik in dit onderzoek een meersporenbeleid: zowel meerdere
groepen

respondenten

alsook

een

variatie

in

onderzoekstechnieken

(bevragen: zowel mondeling als schriftelijk, in open en meer gesloten vorm,
zoals

meerkeuze-

en

schaalvragen;

analyse

van

verschillende

schrijfproducten verkregen bij diverse onderzoeksgroepen). In individueel
georganiseerde schrijfbegeleiding zijn tenslotte bij vier leerlingen soortgelijke

interventies verricht. Zodoende wordt gezorgd voor triangulatie. Voor het
samenstellen van de vragenlijst voor collega-leerkrachten van groep 3 is de
literatuur geraadpleegd, zowel voor de samenstelling van het technische deel:
de wijze van vragen en antwoorden, maar ook voor de inhoudelijke kant.
Bovendien is deze voor gebruik eerst voorgelegd aan 3 critical friends en de
Fontys-begeleider. De resultaten van het onderzoek worden na afloop
teruggekoppeld naar de betrokken collega’s. De ouders van vier kinderen
krijgen het verslag van de individuele schrijfbegeleiding. Hierdoor wordt de
validiteit gewaarborgd.
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Hoofdstuk 4 Data: verzameling en analyse
In dit hoofdstuk worden de gegevens gepresenteerd, die bij de verschillende groepen
in dit onderzoek verzameld zijn. Er zijn grafieken en tabellen gebruikt om gegevens
visueel zichtbaar te maken of met elkaar te kunnen vergelijken, met telkens een
toelichting

daar

op

volgend.

Sommige

onderdelen

worden

samengevat

weergegeven, in de bijlagen is steeds de oorspronkelijke, soms omvangrijke data
terug te vinden.
4.1

Collega’s – leerkrachten van groep 3 op scholen in de regio
4.1.1 Gegevens uit vragenlijst
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Hieronder een overzicht welke letters moeilijk zijn om te leren schrijven voor kinderen
in groep 3 volgens de leerkrachten van groep 3, inclusief de onderzoeker.

4.2

Groep 4 gegevens uit videogesprek

Hieronder is samengevat wat de kinderen van groep 4 ingewikkeld vonden bij het leren
schrijven.
Door leerkrachten worden als “moeilijk” beschouwd:
-

vooral lusletters (k, f, b)

-

dubbelklanken (oo, aa, uu)

-

golfjesletters (r,z)

-

twee-tekenklanken (eu, ei, ui, au)

-

uitzonderingen (p en t)

Voor een uitgebreid overzicht van de antwoorden op de open vragen van de
vragenlijst beantwoord door de zes collega’s die in groep 3 lesgeven op andere
scholen in de omgeving verwijs ik naar de bijlagen 12 en 13. Uit al die gegevens valt
op te maken dat deze collega’s zeer betrokken zijn bij het schrijfonderwijs en dat
vaak dezelfde soort moeilijkheden ervaren worden. In de loop der jaren heeft een
ieder hier een eigen tactiek en werkwijze voor ontwikkeld, met onderlinge
accentverschillen. Over het algemeen wordt op creatieve wijze omgegaan met
schrijfproblemen.
4.2

Groep 4
4.2.1 Vraaggesprek

Gegevens uit vraaggesprek, hieronder is samengevat wat de zes kinderen van groep
4 ingewikkeld vonden bij het leren schrijven.


Rompletters (dus zonder boven- of onder- lussen of –stokken) vinden alle zes
kinderen makkelijker.



Potlood met net geslepen scherpe punt breekt gauw af, niet lekker om mee
schrijven.
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Een lang potlood schrijft het best, met een kort potlood lukt netjes schrijven
niet goed.



Bij veel schrijfactiviteiten hebben kinderen last van tijdsdruk: bijvoorbeeld bij
dictee of sommendictee; het is dan moeilijk om zowel vlug als netjes te
werken. Alle zes kinderen merken dat ze dan sneller fouten maken in het juist
vormgeven van cijfers en letters.



Zowel met als zonder tijdsdruk komt het vaak voor dat kinderen niet (genoeg)
vooraf plannen of overdenken wat en hoe te gaan schrijven. Dan merken ze
achteraf dat iets fout geschreven is (zoals de m in plaats van de n: een poortje
te veel) (de k in plaats van de h: geen poortje maar dichtgemaakt en een
schuin pootje) (de 6 in plaats van de 0: niet op tijd gestopt bij het dichtmaken
van het rondje) (de g in plaats van de 9: een lus in plaats van een losse
kromme onderlijn).



Cijfers gespiegeld: 3,5,2,6.



Cijfer 0 (nul): moeilijk om op tijd te stoppen bij het dichtmaken van het rondje;
hij lijkt al gauw en onbedoeld op een 6.



Cijfer 9 lijkt al gauw op een g, niet op tijd gestopt en dan een lus er aan
gemaakt.



Cijfer 5 moeilijk om netjes in kleine hokjes te krijgen, omdat je twee keer moet
starten op het zelfde punt, daardoor gaat hij vaak over de zijlijnen van de
hokjes.



Moeilijk:

Leerkracht

stimuleert

al

hoofdlettergebruik

bij

andere

schrijfactiviteiten, zoals taallesjes, voordat alle hoofdletters aangeboden en
voldoende geoefend zijn. Er is wel een voorbeeldkaart in de klas, waar
kinderen kunnen kijken hoe deze letters eruit zien. De zes kinderen waren het
er over eens dat ze het lastig vinden en zich onzeker voelen, wanneer ze al
hoofdletters moeten toepassen, die nog niet geoefend zijn.
4.2.2 Schriftelijke toetsing
Bij de ‘toets letterclubs’ en de opdracht “schrijf een bekende tekst (Sinterklaasliedje)”
was de kwaliteit van deze schrijfproducten bij alle kinderen/ respondenten van groep
vier zo goed dat er niet uit af te leiden was wat moeilijke of makkelijke letters zijn.
Daarom vond ik het nodig om bij deze groep aanvullend te vragen om op de
letter/cijferkaart met rood en groen aan te geven welke tekens moeilijk of makkelijk
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zijn; en met oranje welke eerst wel moeilijk waren, maar nu niet meer. Een toets is
een momentopname, maar wordt beoordeeld door mij, een buitenstaander. Nu
vergelijken we de mening van de kinderen over wat wel of niet moeilijk was/ is, in
plaats van mijn oordeel over hun technische schrijfvaardigheid.

4.3

Groep 4/5:

4.3.1 Tips voor de juf (Bijlage 8 en 9)
Naar aanleiding van de vraag: ”Hoe kunnen we het leren schrijven voor groep 3
makkelijker maken?” “En wat vond je zelf fijn of handig toen je in groep 3 zat?”
kwamen ruim 200 tips binnen. Deze heb ik gerubriceerd in: voorbereiding /
motorische oefening, omgeving, tijd, pengreep, extra, thuis, uitleg, materiaal,
hulpmiddelen, herhaling, ontspanning, creatieve oefeningen, anders / diversen

Hieronder enkele veelgenoemde aandachtspunten:
Maak extra tijd voor uitleg en werk; uitgebreide concrete voorbeelden van motorische
voorbereiding; stilte tijdens het schrijven; individueel aandacht / hulp van leerkracht;
extra werk voor in de klas en als huiswerk; aandacht voor kwaliteit schrijfmateriaal en
oefening pengreep; veel herhaling; voorbeeldkaarten op bord of wand en op eigen
tafel.
Tenslotte wat opvallende uitspraken:


Ik vond het fijn in groep 3 dat we ons mochten los schudden.



Schrijf het op een bord, als ze die letters moeilijk vinden dan kunnen ze
‘spieken’.



Lijntjes breder maken



Zorgen dat het super stil is.



Geef ze complimenten, dan geloven ze in zichzelf!

4.4

Letters

Groep 4/5 geeft aan vooral moeilijk schrijfbaar te vinden (zie figuur 4.4.1)
-

zeldzame letters (q, x, f, c, z)

-

twee-tekenklanken (au, ei, ou, eu, ui, ij, ie, oe)

-

lusletters (f, k, h, g, b)
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4.4.1. Groep 4/5 mening
Mogelijk zijn de gegevens in de tabel op ware grootte moeilijk te lezen, deze worden beter
hanteerbaar door het beeld van de computer te vergroten.
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4.

4.4.2 Groep 3: mening

Volgens de mening van groep 3 zijn deze tekens het moeilijkst:
(zie tabel /figuur 4.4.2, op vorige pagina)
-

zeldzaam voorkomende letters (f, q, x, c)
tweetekenklanken (ui, ie, ei,au, ou, eu, oe),
golfjes letters (r en z)
leestekens (vraagteken en komma)
dubbelklanken (oo, ee, aa).

4.4.3 Groep 3: toets

Groep 3 heeft in de toets de meeste fouten gemaakt met:
-

letters en leestekens die het laatst geleerd zijn (uu, ?, +, au, ou, !, =, j, ui, m, g, f, q, x)

-

zeldzaam voorkomende letters en leestekens (q, x, f , c)

-

twee-tekenklanken (au, ou, ui, oe, eu )

-

dubbelklanken (uu, aa, oo)

-

lusletters (k, b, h, j, g, f, l)

-

golfjesletters (r, z)

-

uitzonderingen (p, s)

-

rompletters van drie categorieën (o, a, u) (w, v) (n, m)
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4.5

Cijfers
4.5.1 Groep 4/5: mening
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4.5.2 Groep 3: mening

4.5.3 Groep 3: toets

De cijfers 2 en 9 worden door de meeste kinderen van groep 3 moeilijk gevonden om
te schrijven en daarna de 7, gevolgd door 0, 1 en 8.
Het is opmerkelijk dat de 2 en 9 zowel moeilijk ingeschat door de kinderen als ook
vaak fout worden geschreven in de toets; met de 4 worden ook nogal veel fouten
gemaakt, terwijl niemand van de kinderen dit heeft aangegeven. Omgekeerd zien we
dit bij de 0 en 1: de kinderen geven aan deze behoorlijk lastig te vinden, maar op de
toets is dit niet terug te vinden, want daar zijn ze vrijwel allemaal correct geschreven.

4.6 Combineren gegevens van alle respondenten over letters/cijfers
Om de verschillende groepen respondenten met elkaar te kunnen vergelijken zijn de
absolute aantallen omgerekend naar percentages. Hierdoor kan in een grafiek
zichtbaar gemaakt worden welke cijfers, letters en leestekens door alle respondenten
als moeilijk beschouwd worden.

De 2, 3, 4, 7 en 9 komen hier duidelijk naar voren als moeilijk te schrijven cijfers. Aan
de collega’s is niet expliciet gevraagd naar cijfers, vandaar dat in deze grafiek geen
gegevens van deze groep respondenten is opgenomen.

De volgende drie grafieken (figuur 4.6.2.A, 4.6.2.B en 4.6.2.C) “Geef je mening:
welke letter vond/vind je moeilijk om te leren schrijven?” in percentages volgens:
(blauw) mening van leerkrachten van groep 3 (7 personen)
(rood) mening van groep 4/5 (25 kinderen: groep 4: 6 kinderen en groep 5: 19)
(groen) mening van gr 3 (18 kinderen)
(paars) feitelijke toetsgegevens gr 3 (18 kinderen)
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Bij de voorgaande grafieken (Figuur 4.6.2.A en 4.6.2.B)
worden alle enkele lettertekens op een rij gezet,
de hogere scores (2x >30 %) zijn daarin te zien bij: b, f, g, k, p, q, r, x.

In de onderste grafiek (Figuur 4.6.2.C) worden de dubbelklanken (aa,ee,oo,uu),
twee-tekenklanken (au,ei,eu,ie,oe,ou,ui) en leestekens (vraagteken en komma)
weergegeven. Opmerkelijk zijn de hoge scores bij vrijwel al deze items, van alle
respondenten.
4.7

Opvallende leerlingen uit groep 3
4.7.1 Gegevens als aanleiding voor aanpak
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Uit observaties van schrijfactiviteiten en –producten zijn vanaf begin groep 3 de
volgende leerlingen opgevallen: PB, JD, DH, JP, LT, RT, EW. Zij hadden meer dan
gemiddeld moeite met het aanleren van de schrijfletters en cijfers, of met het
uitvoeren van de schrijfoefeningen.
Bij 3 van deze 7 kinderen is het schrijven in de loop van het schooljaar significant
verbeterd. Ofwel na genoeg oefening, of door het de tijd te gunnen kan de
schrijfkwaliteit vanzelf vooruitgaan. Karlsdottir en Stefansson (2002) veronderstellen
dat zwakke schrijvers in groep drie nog spontaan kunnen verbeteren. Een collega
verwoordt in de vragenlijst: “de ervaring leert dat het met wat geduld toch vaak goed
komt”.
Vier kinderen blijven na driekwart jaar nog steeds moeite houden met duidelijk,
netjes, ontspannen en op gepast tempo schrijven van letters en /of cijfers. Dit zijn PB,
DH, RT en EW, 2 jongens en twee meisjes. Daarnaast scoren deze kinderen ook
veel fouten bij de cijfer- en lettertoetsen.

Met deze vier kinderen werd een individueel traject gestart om de schrijfontwikkeling
te ondersteunen, gebaseerd op Oplossingsgericht Werken met Begeleid Ontdekken
en CO-OP.
4.7.2 Overzicht / Foutenanalyse van Nul- en Eindmeting per kind
Hier volgend een overzicht van de foutenanalyse na de toetsen
(Voor en na de Oplossingsgerichte schrijfbegeleiding) gecombineerd met de mening
van het kind (rood: nog steeds moeilijk, oranje: eerst wel moeilijk, maar nu niet meer)
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Eén van hen (DH) scoort precies evenveel fouten als volgens zijn mening
gekleurd werd. Toch waren dit niet exact dezelfde letters, slechts 8 vertoonden
overeenkomst. DH vertoont zowel 17 letters in toets als mening, toch is het
opmerkelijk dat daarvan maar 8 overeenstemmen, dus 9 andere letters in
mening en fouten.



EW geeft juist aan weinig moeilijk te vinden (2 oranje, 7 rood), maar maakt 23
fouten in de toets, waarvan 7 overeenkomstig haar mening.



Ook PB geeft 12 letters aan als moeilijk (10 oranje, 2 rode) ook haar toets
vertoont 22 foutieve letters, daarvan zijn maar 5 overeenkomstig in resultaten
en gegevens volgens haar mening.



RT kleurde 2 rood en 9 oranje, maar maakt 25 toetsfouten. In het dagelijks
werk is het vaak moeilijk leesbaar, door vorm, grootte, richting, onjuiste
plaatsing tussen de lijnen, vloeiendheid, verbindingsfouten en sterk op elkaar
lijken van verschillende letters: zoals o/a, r/z, n/p, b/f, h/k, e/l, au/aa, ui/uu.
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Hoofdstuk 5 Data-interpretatie
In dit hoofdstuk wordt een relatie gelegd tussen data, literatuur en praktijk. Dit
gebeurt door eerst de theoretische en praktische deelvragen te beantwoorden en
tenslotte de onderzoeksvraag. De antwoorden en conclusies getuigen van wat dit
onderzoek heeft opgeleverd.
5.1

Theoretische Deelvragen Beantwoord
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5.1.1

Welke bewegingen, instructies en methodieken zijn overeenkomstig
in de probleemletters?

Bij dubbelklanken en twee-tekenklanken worden twee lettertekens met elkaar
verbonden, daardoor duurt het langer om het letterspoor in een beweging op papier
te zetten en is er sprake van richting- en tempowijzigingen. Daarvoor zijn een goede
handvaardigheid, controle over het schrijfmateriaal, voldoende vanuit het geheugen
kunnen werken en een goede en geautomatiseerde kennis van het letterspoor nodig
zijn. Ook bij de letters en cijfers met golfjes (r , z , 2 , 7 ) zijn goede visuele
discriminatie en beheersing noodzakelijk om heel fijn en met veel richting- en
tempoveranderingen te kunnen werken.
Schrijven wordt sowieso als complexe motorische vaardigheid gezien. Bij het
schrijven van een letter moet men vorm, druk, snelheid en kracht tegelijkertijd in een
beweging kunnen hanteren. Los daarvan worden gelijktijdig grootte, hellingshoek en
constantheid aangepast.
Schrijfbewegingen

worden

gerealiseerd

door

een

opeenvolging

van

bewegingsimpulsen. Deze zorgen voor de op- of neergaande schrijfhalen, die door
pezen en samenwerkende spiergroepen worden uitgevoerd. Een afwisseling van
gangmaken en afremmen veroorzaakt deze dynamiek, die na voldoende ervaring
leidt

tot

een

vlot,

vloeiend

en

soepel

beweegpatroon.

Onjuiste

bewegingsvoorstellingen blijken vaak oorzaak te zijn van fouten in schrijfletters,
doordat onvoldoende is geoefend of verkeerd aangeleerd is. Visuele en motorische
oriëntatie zijn belangrijk om de schrijfbeweging te kunnen ‘invoelen’. Visuele controle
en bewust zijn van wat je doet resulteren in sneller, meer ontspannen en leesbaarder
schrijven. Een goed beoordelingsvermogen ten aanzien van eigen prestaties heeft
invloed op de kwaliteit van toekomstige schrijfhandelingen. Kinderen met een zwakke

taakhouding zullen vaak en langdurig de transparante en verhelderende hulp en
ondersteuning van de leerkracht nodig hebben om de leerstappen te doorlopen.
(Hagen & Versloot, 2008).
5.1.2

Welke

recente

wetenschappelijk

verantwoorde

inzichten

onderschrijven de
effectiviteit en efficiëntie van de interventies bij het aanleren en
remediëren van “probleemletters”?
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Recentelijk verscheen het Evidence Statement van het Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Fysiotherapie (Overvelde et. al., 2011) aangaande Motorische
Schrijfproblemen bij kinderen. Deze wetenschappelijke, internationaal georiënteerde
literatuurstudie

heeft geresulteerd in een samenvatting van het beschikbare

wetenschappelijk bewijs en conclusies en aanbevelingen geformuleerd over
oorzaken, meetinstrumenten en interventie met betrekking tot schrijfproblemen bij
kinderen. Het doel van het Evidence Satement is het bevorderen van de kwaliteit
van het handelen, primair gericht op fysiotherapeuten, die hiermee onderbouwde
keuzes

kunnen maken voor indicatiestelling, diagnostische mogelijkheden,

advisering en behandeling. Uiteraard kan het onderwijs ook profiteren van deze
inzichten, zowel in de klas als bij de Motorische remedial teaching. Grote delen van
hoofdstuk 2, het theoretisch of literatuuronderzoek is geschreven met als bron het
Evidence Statement, dan wel worden andere bronnen genoemd, maar wordt die
informatie hierdoor bevestigd of onderschreven.
5.1.3

Wat wordt in dit onderzoek bedoeld met effectieve en efficiënte
interventies?
Effectief: doelmatig, doeltreffend, krachtig, werkzaam.
Efficiënt: degelijk, praktisch, adequaat, probaat, nuttig, vakkundig en effect hebbend.
Efficiënt wil ook zeggen dat ervoor gezorgd wordt, dat een inspanning met zo
weinig mogelijk tijd of geld uitgevoerd wordt.
(www.encyclo.nl; http://synoniemen.net; http://www.mijnwoordenboek.nl/synoniem)

Effectief en efficiënt zijn in dit onderzoek volgens mijn mening de benadering volgens
de taakgerichte zelfinstructie methode en het Oplossingsgericht Werken met
Begeleid Ontdekken. In de stijl van deze werkwijzen is het doel breder dan alleen de

probleemletter in kwestie aanpakken, aangezien niet alleen op het probleem wordt
gefocust, maar juist de oplossing centraal staat. De betrokken kinderen hebben zich
een toekomstgerichte ondersteunende denkstructuur eigen gemaakt, die breed
toepasbaar is en praktisch gezien opportuun zal zijn in het gehele leven. Deze
strategie zorgt uiteindelijk voor het onafhankelijk en zelfstandig sturen van gedrag en
leerproces. In dit onderzoek is daardoor het schrijven op persoonlijke, individuele
wijze benaderd. Maar ook andere onderwerpen op cognitief of motorisch vlak,
evenals aspecten van gedrag en taakwerkhouding kunnen volgens deze benadering
aangeleerd worden. De veelzijdige en multifunctionele toepasbaarheid is efficiënt.
Wanneer deze kinderen in het vervolg moeilijkheden ondervinden, op welk vlak dan
ook, zullen ze veel minder afhankelijk van de professional zijn, maar kunnen ze
vertrouwen op hun kritische houding en veelal zelfstandig de denkstappen weer
bewust doorlopen. Al zullen ze hier af en toe nog wel wat steun van de leerkracht bij
kunnen gebruiken, vooral in het begin, of wanneer het na een poosje wat weggezakt
is. Maar ook verwacht ik dat zij minder vaak met problemen te maken zullen krijgen,
doordat hun taakaanpak en werkhouding fundamenteel veranderd is.
5.2

Praktische Deelvragen Beantwoord

5.2.1

Met welke letters en cijfers hebben kinderen van groep drie meer
moeite bij het aanvankelijk schrijfproces?

Kinderen van groep drie vinden deze letters, cijfers en leestekens vaak moeilijk(§4.4)
-

zeldzaam voorkomende letters (f, q, x, c)

-

tweetekenklanken (ui, ie, ei, au, ou, eu, oe)

-

golfjesletters (r en z; 2 en 7)

-

leestekens (vraagteken , uitroepteken, komma, plus- en is-teken)

-

dubbelklanken (aa, ee, oo, uu,)

-

lusletters (k, b, h, j, g, f, l)

-

cijfers (vooral: 2, 3, 4, 7 en 9)

-

uitzonderingen (p, s)

-

rompletters van drie categorieën (o, a, u) (w, v) (n, m)

-

die het laatst geleerd zijn (vanaf kern 5: eu, j, ie, l,ou, uu, g, ui, f, ei, c, q, x, ?, !, +, =)
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5.2.2

Als

zes

collega’s

van

andere

reguliere

basisscholen

ook

schrijfproblemen ervaren bij het aanvankelijk schrijfonderwijs, welke
letters beschouwen zij dan als problematisch?
De collega’s bevestigen dat ze de moeite, die een deel van de kinderen heeft met het
leren schrijven herkennen. Niet iedereen noemt precies dezelfde letters, maar er zijn
wel overeenkomsten. (Zie figuur 4.1.6, in § 4.1). Door de groep drie leerkrachten
worden als “moeilijk” beschouwd: vooral
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- lusletters (k, f, b)
- dubbelklanken (oo, aa, uu)
- golfjesletters (r,z),
- twee-tekenklanken (eu, ei, ui, au)
- uitzonderingen (p en t)
5.2.3

Welke

interventies

gebruiken

groep

drie

collega’s

om

de

“probleemletters” op de juiste wijze te leren schrijven?
Iedere bij het onderzoek betrokken collega heeft in de loop der jaren zijn eigen
strategie ontwikkeld. Opvallend is dat de meesten wel tevreden zijn over de gebruikte
schrijfmethode, maar dat niemand zich van A tot Z aan de handleiding houdt. Het
leren schrijven wil een ieder zo simpel mogelijk voor de kinderen maken. Zo worden
tijdrovende en overdadige elementen vaak weggelaten, evenals omschrijvingen van
letters of oefeningen die voor de kinderen te ingewikkeld of niet uitdagend genoeg
zouden zijn. Naar goeddunken heeft elke leerkracht
ook zaken toegevoegd, zoals een zandtafeltje om de
lettervorm mee te verkennen, spannende verhaaltjes,
ondersteunende rijmpjes, versjes, zelfbedachte
termen en ezelsbruggetjes, motorische losmaak/ en
ontspanningsoefeningen, ‘filmpjes’ van schrijfspoor
op het digibord en rustgevende muziek.
Iedereen maakt gebruik van oefeningen voor de fijne motoriek en visuele informatie
met verbale ondersteuning. Aanvankelijk schrijven kinderen met basismateriaal van
school: potloden, soms driekantig, soms met een gripper erop. Later in groep drie
soms met vulpen. Stabilo’s worden algemeen aangeraden, maar niet via school

verstrekt. Aan feedback en beoordelen, zowel door leerkracht als door kinderen zelf,
wordt veel waarde gehecht.
In remediering zijn accentverschillen te zien, zoals:


Deze kinderen extra oefening geven op grotere liniering en



Steeds mondeling begeleiden bij het voordoen op het bord.



Kinderen vinden het erg leuk om een “verkeerde” letter te zien.



Steeds herhalen en rondlopen en ingrijpen waar nodig.



Warming up – zithouding met liedje – letter voordoen op bord en in de lucht –
losmaakspelletjes – herhalen van de schrijfregels – rondlopen tijdens het
schrijven + aanwijzingen geven tussendoor + verbeteren + nog eens voordoen
op bord tussendoor – fouten visueel maken + goede ernaast (laten) schrijven.



Als het echt niet lukt: samen in de lucht en op tafel schrijven, daarna hand van
het kind vast houden + sturen met verbale ondersteuning. Dit herhalen en
steeds losser vasthouden, totdat het kind het zelfstandig kan met enkel
verbale ondersteuning.


5.2.4

Afhankelijk van kind en van situatie.
Wat zijn sterke en zwakke punten van de huidige schrijfmethode
Pennenstreken als deze wordt getoetst aan de nieuwe inzichten?

Sterke aspecten van de schrijfmethode Pennenstreken:
- De combinatie tussen leren lezen en schrijven.
- Blocked practice van één letter in de aanleerfase, en zodra deze beheerst
wordt gevolgd door gevarieerd oefenen van een klein aantal reeds geleerde
letters of cijfers om nauwkeurigheid, precisie en snelheid te optimaliseren
(random practice). Daar sluit bij aan: de aanwijzing om elke nieuwe letter eerst
op blanco papier te oefenen, grootte en plaatsing naar eigen keuze.
- Fijne motorische vaardigheden oefenen.
- Uitspreken van ruimtelijke kenmerken van de lettervorm.
- Expliciete handschrift instructie in combinatie met visuele informatie met pijlen
aangaande

het

Pennenstreken)

te

maken

schrijfspoor.

(Met

Letterkalender

van
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Figuur 5.2.1: Voorbeelden van visuele informatie met pijlen en cijfers bij schrijflettervormen,
Bron: Letterkalender groep 3 Pennenstreken

Zwakke aspecten van de schrijfmethode Pennenstreken:
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- De koppeling van lezen en schrijven kan ook te dwingend zijn, vind ik en dit
werd ook benoemd in de vragenlijst. Wanneer op een van deze gebieden
meer oefening nodig is, is voor herhaling of vertraging eigenlijk geen ruimte.
- Het inschakelen van het geheugen heeft nog geen plaats in deze methode, in
de handleiding wordt niet op deze mogelijkheid gewezen voor de
instructiefase.
- In de werkschriften staan juist voorbeeldletters en –woorden voorgedrukt,
hierdoor is de taak eerder kopieerwerk in plaats van het vormgeven van het
letterspoor vanuit het geheugen. Oefeningen om blokletters om te zetten in
schrijfletters zijn na verloop van tijd wel opgenomen in de schrijfschriften,
daarbij dient het geheugen uiteraard wel te worden aangesproken om de
juiste vormgeving op papier te krijgen. Voor sommige kinderen is dit juist
verwarrend, aangezien ze gewend zijn om te kopiëren, maken ze dan soms
de blokletter na. In plaats van de juiste schrijfletter zonder voorbeeld, vanuit
het geheugen vorm te geven en op de juiste wijze tussen de lijnen te plaatsen.
5.2.5

Hoe

kan

ik

actuele

wetenschappelijk

verantwoorde

inzichten

toepassen in de benadering van probleemletters?
In ons onderwijs is het nu toe de gewoonte dat de leerkracht en of de intern
begeleider

na

de

signalering

van

ontwikkelingsproblemen

beslist

wat

de

vervolgstappen moeten zijn en hoe die er inhoudelijk uit gaan zien. Vaak wordt
hiervoor bestaand materiaal uit de kast gehaald, gekopieerd en aan het kind
gegeven als extra oefening, al dan niet met korte uitleg of begeleiding, veelal binnen
de klas, tijdens het reguliere groepsgebeuren. Kortom: vooral éénrichtingsverkeer,
waarbij de ‘professionals’ bepalen wat nodig is en hoe dit verwerkt moet worden.

Het kind zelf, dat de moeilijkheden ervaart, speelt in het Oplossingsgericht Werken
en

het

Begeleid

Ontdekken

juist

een

grote

rol,

door

met

behulp

van

Oplossingsgerichte vragen met elkaar in gesprek te gaan over hoe zijn/haar
gewenste situatie eruit ziet.
Cauffman en Dijk (2009) verwoorden ondubbelzinnig: “Wanneer problemen alle
aandacht opeisen, waardoor het uitzicht op eigen competenties vertroebeld is, is het
onze taak om de ander op respectvolle wijze zijn veerkracht te laten (her)ontdekken
ofwel: deze bewust laten ervaren”.

Met vier kinderen in dit onderzoek werd een individueel traject gestart om de
schrijfontwikkeling te ondersteunen, gebaseerd op huidige, verantwoorde inzichten
van Oplossingsgericht Werken met Begeleid Ontdekken, volgens de structuur van
CO-OP (Polatajko et al., 2004). Bij alle vier de kinderen kwam gaandeweg een
geschikt moment om de taakgerichte zelfinstructie methode aan te bieden. Het
stappenplan werd door alle kinderen enthousiast ontvangen en omarmd, blijkbaar
voorziet dit bij deze vier kinderen in een behoefte aan structuur. Iets waar ze uit
zichzelf kennelijk nog niet voldoende voor zijn toegerust. Uit de laatste oefensessies
is op te maken dat ze de opeenvolgende denkstappen weten toe te passen om hun
aanpak te sturen volgens een vast patroon. Vooral de eerste fasen “doel” en “plan”,
maar ook de laatste fase “check” werd door deze kinderen voorheen niet als van
zelfsprekend beschouwd. Dit was ook terug te zien in hun manier van werken: soms
vrij chaotisch, veel fouten maken en daar geïrriteerd over zijn, tegenvallende
resultaten in de schrijfproducten en een groot gebrek aan trots op eigen werk.
“Eerst denken en dan pas doen” was totaal niet terug te vinden bij deze kinderen,
bovendien was het voltooien van een opdracht ook meteen “klaar”. Door de
zelfinstructie methode is het werk nu beter gepland en vooraf overdacht, dit is
duidelijk terug te zien in beter leesbaar, mooier handschrift. Door een vast moment
om het eigen werk na te kijken wordt een kritische houding gestimuleerd, maar
merken ze de positieve veranderingen in hun schrijfresultaten nu ook zelf op.
Hierdoor worden succeservaringen mogelijk. Door dit stappenplan ook in de klas op
hun tafel te plakken en het mee naar huis te geven, wordt hopelijk ook de transfer
gemaakt, om de denkstappen niet alleen tijdens de oefeningen van de
schrijfbegeleiding, maar ook bij allerhande activiteiten in het dagelijks leven en in de
klas toe te passen.
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Schaalvragen zijn een wezenlijk onderdeel van de nieuwste benaderingswijzen.
Kinderen leren nuanceverschillen te onderscheiden, zo wordt ruimte gemaakt voor
mogelijke oplossingen. Als schaalvraag voor het jonge kind heb ik zelf een vorm
ontwikkeld die minder abstract is, met afbeeldingen van taarten, verdeeld in
taartpunten. Door het kleuren van een aantal punten in een schematische taart vóór
en ná een oefenmoment wordt de verandering voor het kind concreet zichtbaar. (zie
bijlage 3.A en 3.B en in uitgewerkte versie in bijlage 1)
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“Als iets niet werkt, stop er mee en doe iets anders”:
Elk jaar wordt al na tien schooldagen de schrijfletter ‘aa’
aangeleerd. De ervaring leert dat dit voor veel kinderen
een erg ingewikkelde vorm is. Enkele moeilijkheden zijn:
veel richtingveranderingen binnen één letterspoor,

beide

Figuur 5.2.2

delen even groot maken, de verbinding schuin en lang genoeg maken, goed
uitkomen met het potloodspoor, waardoor de a-vorm gesloten wordt. Het plezier en
de motivatie voor het leren schrijven, dat bij andere schrijflessen zo duidelijk
zichtbaar is in de groep, wordt door de letter aa ontzettend op de proef gesteld.
Frustraties, onzekerheid, demotivatie en soms zelfs tranen zouden mijns inziens
beter vermeden worden in groep drie. De Oplossingsgerichte Basisregel “Als iets niet
werkt, stop er mee en doe iets anders” heb ik afgelopen jaar gevolgd: ik heb de
kinderen geleerd twee keer de losse a te laten schrijven, zonder de verbinding. Zo’n
schijnbaar eenvoudige aanpassing levert grote veranderingen op. Geen dip meer
door deze ‘les tien’, maar juist een doorgaande stijgende lijn van motivatie,
zelfvertrouwen en schrijfvaardigheid. Na een aantal weken was het een vrij
eenvoudige uitbreiding om de inmiddels bekende a vormen met elkaar te verbinden
tot aa, zoals de voorbeeldletter. Deze uitzondering werd een echte succeservaring!
“Als iets werkt, doe er meer van”: het ligt voor de hand deze aanpak, zo nodig, ook bij
andere lastige dubbelklanken (oo, uu) en tweetekenklanken (au, ui, ei, ou) toe te
passen.

5.3

Onderzoeksvraag Beantwoord

Welke interventies zijn effectief en efficiënt bij vier leerlingen in
groep drie van een reguliere basisschool die meer moeite
hebben dan gemiddeld met het schrijven van letters en cijfers?
Oplossingsgericht Werken propageert ‘door het kind zelfbedachte oplossingen’,
bijvoorbeeld door vragen: welke letters wil je oefenen, welke woorden kunnen we
daar mee bedenken, op welk papier oefenen: blanco of verschillende breedtes van
liniatuur? De betrokkenheid van de kinderen is hierdoor erg hoog, ze hebben precies
in de gaten waar kansen ter verbetering liggen. Uitproberen en experimenteren
maken zo van het kind een betere probleemoplosser. Het is dus niet nodig om tijd te
verspillen met het zoeken naar en kopiëren van relevant voorgedrukt oefenmateriaal.
Kortom: het is effectief om de oefenstof door het kind te laten bedenken.
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van taakgerichte zelfinstructie. Door deze
aanpak krijgen kinderen een oplossing voor de lange termijn aangedragen. Niet
alleen kunnen zij hierdoor de huidige probleemletters grotendeels op eigen kracht
tackelen, maar ook toekomstige moeilijkheden, van allerlei aard, zullen zij met de
inmiddels bekende vaste denkstappen beter kunnen oplossen, in die zin is deze
tactiek efficiënt.
Een groot voordeel is de verandering in taakaanpak, door een vaste werkstructuur.
Waar voorheen door dit viertal eigenlijk alleen zomaar ‘gedaan’ werd, is nu door een
voorbereidingsfase van overdenken en planning, naast een afsluitende fase waarin
teruggekeken en gecheckt wordt een waardevolle cyclus van handelen eigen
gemaakt. Deze kritische houding ten aanzien van eigen handelen en (schrijf-)
producten zorgt in combinatie met de Oplossingsgerichte Begeleiding, Begeleid
Ontdekken en de schaalvraag voor succeservaringen. Zo zijn onder andere betere
schrijfresultaten duidelijk aanwijsbaar; de interventie is dus effectief geweest.
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Hoofdstuk 6 Evaluatie
6.1

Latere aanvulling van de lettertoets

De toets letterclubs en cijfers was achteraf gezien niet compleet. Niet alles wat met
rood en oranje en groen werd aangegeven op de letter/cijferkaart kwam in deze toets
terug, waardoor het beeld van mening en beoordeelde vaardigheid niet precies met
elkaar vergeleken kon worden. Daarom heb ik nog een aanvullende lettertoets
gemaakt om ook de andere letters, de dubbelklanken, twee-tekenklanken en
leestekens te kunnen beoordelen. (Bijlage 5)
6.2

Wanneer is een kind bij het schrijven zorgleerling ?

In de lettertoets komen ook nog andere kinderen uit de bus met veel fouten. Waarom
zijn deze niet opgenomen in het oefentraject? Zij hebben nu in de toets wel veel
fouten gemaakt, maar zijn in de loop van het jaar in de klas met het dagelijks werk
niet opgevallen, ze hadden niet meer moeite met het schrijfproces, of meer hulp
nodig bij het aanleren van de letters en cijfers dan gemiddelde leerlingen. Ook de
schrijfresultaten van het dagelijkse werk waren tot nu toe geen bron van zorg. Het is
wel een signaal om deze kinderen vanaf nu in de gaten te houden. Bovendien is een
toets maar een momentopname en is dit niet de enige bron om een vervolgtraject op
te baseren. De vier kinderen die wel in het oefentraject zijn betrokken zijn gedurende
het hele leerjaar in groep 3 al opgevallen (en eigenlijk ook al in groep 2). De
moeizame schrijfontwikkeling was dagelijks zichtbaar in proces, product en behoefte
aan hulp en ondersteuning hierbij. Veranderingen in de klassensituatie zouden
invloed kunnen hebben; zo is de vaste leerkracht voor langere tijd afwezig in verband
met gezondheidsproblemen. Wisselingen door meerdere vervangers kunnen
meespelen in gedrag, motivatie en resultaten. Dit kan mogelijk een verklaring zijn
voor de andere kinderen die nu ook een zwakkere toetsscore vertonen, maar
voorheen niet aanzetten tot zorg.
6.3

Wat is effectief? Daadwerkelijk schrijven of praten over schrijven

Volgens de adviezen is een oefenvorm effectief wanneer deze bestaat uit een hoge
‘time-on-task’, met veel herhalingen. Dat wil zeggen: de tijd die het kind
daadwerkelijk doorbrengt met zijn taak/opdracht/leren. Een aanzienlijk deel van de
oefenbijeenkomsten in dit onderzoek werd echter ingevuld door “praten over de taak”
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in plaats van voortdurend schrijvend bezig te zijn. Ik heb mij daarover aanvankelijk
wel wat zorgen gemaakt, soms nam het daadwerkelijke schrijven maar heel weinig
tijd van een bijenkomst in beslag. Daartegenover stond een besef dat de sessies
voor zowel kinderen als onderzoeker zeker rendabel en bevredigend waren. De
kinderen waren niet onafgebroken concreet bezig met schrijven, desondanks waren
betrokkenheid en opbrengst in principe hoog. Gelukkig kwam ik dit ook tegen in het
onderzoek “Mastering Handwriting” van Banks, Rodger en Polatajko (2008). Zij
concludeerden dat het sterkste middel van de aanpak niet het oefenen zelf bleek te
zijn, maar het overleggen; dit leverde uiteindelijk betere prestaties op. Daarnaast
toonden zij aan dat kinderen hierbij strategieën ontwikkelen waardoor ze taakeisen
opmerkelijk beter begrijpen en zich daar bij het werken beter bewust van zijn. Gezien
het karakter van de CO-OP benadering, waarin de nadruk op verbale sturing ligt, was
het eigenlijk ook te verwachten dat de oefenmomenten grotendeels met “praten over
schrijven” gevuld zouden worden, en niet alleen met schrijfoefeningen zelf.
Desondanks (of liever: dankzij) is vooruitgang geboekt op handschrift en taakaanpak.
6.4

Realistisch zelfbeeld: ja /nee ?

Het lijkt erop dat groep 3 zich vaak overschat op het gebied van cijfers correct
kunnen schrijven. In de toets worden namelijk veel meer cijfers fout geschreven door
groep 3 dan dat de kinderen zelf hadden aangegeven. Mogelijk zijn de kinderen in
groep 4 en 5 zich al veel meer bewust van de moeilijkheden. Zij hebben meer
ervaring en hebben wellicht de consequenties aan den lijve ondervonden van cijfers
die niet nauwkeurig genoteerd zijn.
Het is opvallend dat sommige kinderen een zelfbeeld hebben dat niet door de
resultaten wordt bevestigd. Zo markeert NG, een van de kinderen van groep drie, 18
rode en 7 oranje letters. Ze geeft dus aan dat ze 25 van de 44 letters en leestekens
moeilijk vindt; terwijl er slechts 5 items in de toets niet correct zijn geschreven. (s ; k ;
au ; q ; =). De laatste twee komen niet voor in haar markering.
Daar staat tegenover dat JD zelf alleen 2 letters oranje en 2 rood markeert. Zijn toets
vertoont wel 18 fouten. Mogelijk is zijn gedrag van invloed op de resultaten geweest.
Deze leerling vertoont problemen in gedrag, werkhouding en motivatie, dit heeft
naast zijn schrijfproducten, invloed op leerresultaten. Wellicht hebben beide
leerlingen geen reëel zelfbeeld, waarbij NG zich onderschat en JD zich overschat.
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schrijfbegeleiding, is het opmerkelijk dat ze zichzelf overschatten in de nulmeting (ze
maken (veel) meer toetsfouten dan dat ze volgens hun mening moeilijk te schrijven
letters vinden). Kortom, geen van hen had een realistisch zelfbeeld. Terwijl in de
eindmeting een totale ommezwaai is te zien: nu onderschatten de kinderen zich juist
opvallend: ze geven aan veel meer moeilijk te vinden dan in de nulmeting, terwijl ze
stuk voor stuk in de toets veel beter scoren. De kwaliteit van het handschrift is dus
duidelijk vooruitgegaan, daarnaast zijn zij zich meer bewust geworden hoe moeilijk
het is om goed te schrijven. Ook nu is van een reëel zelfbeeld geen sprake, toch
verwacht ik hier nog progressie. Door de wijziging in taakaanpak, werkhouding en
vooral in kritische mentaliteit hebben deze kinderen een proces gestart, dat uiteraard
nog veel tijd en aandacht behoeft, maar waardoor het zelfbeeld uiteindelijk steeds
beter overeen zal kunnen stemmen met de werkelijkheid.
6.5

Gewenste situatie – Hoe staat het er nu voor?
Kinderen hebben na de aanbieding- en oefenfase geen problemen meer met
het schrijven van cijfers en letters. In mijn instructie en ondersteuning gebruik ik
alleen de elementen die zinvol zijn gebleken volgens op de wetenschap
gebaseerde conclusies. Kinderen worden actief betrokken bij het aanpakken
van schrijfmoeilijkheden. De ontdekkingen en succeservaringen deel ik met
collega’s.

De vier kinderen van groep 3 die opvielen in zowel de nulmeting door de lettertoets,
de data over moeilijke letters volgens hun mening en in de klas al langdurig extra
zorg nodig hadden hebben individuele schrijfbegeleiding gehad. Ze hebben zelf een
grote inbreng gehad in bepalen van inhoud en aanpak van de oplossingsgerichte
oefenmomenten. De verantwoording voor proces en producten en betere
taakwerkhouding hebben ze geleerd door de CO-OP werkwijze met zelfinstructie. Ik
heb tijdens deze momenten bewust factoren ingezet die door de literatuur als nuttig
omschreven worden. Ze kunnen nu zelf beter omgaan met schrijfmoeilijkheden en
tonen zich actief en verantwoordelijk voor eigen (schrijf)ontwikkeling.
Ik heb er zin in om komend schooljaar met een nieuwe groep drie en de nieuwe
kennis en inzichten een bijgeschaafde benadering van het leren schrijven uit te gaan
voeren, waarbij vooral werken vanuit het geheugen, zelfsturing en –evaluatie een
grotere rol gaan spelen. Verder hoop ik, wanneer dat nodig mocht zijn, met zwakkere
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schrijvers een soortgelijk individueel, oplossingsgericht oefentraject te kunnen
realiseren.
Ik heb genoten van succeservaringen van de kinderen. Deze heb ik al wel ‘off-therecord’, uit enthousiasme gedeeld met een aantal naaste collega’s. In overleg met
directie heb ik besloten om pas na de zomervakantie een presentatie te geven in ons
team, met als argument, dat het dan een rustigere periode op school is en er dan
eerder in de praktijk iets mee gedaan zal kunnen worden. Ook de betrokken
leerkrachten van groep drie op andere scholen zal ik uitnodigen voor een
presentatie. Ondertussen hebben ze dan al het onderzoeksverslag kunnen lezen, dit
is nog vlak voor de zomervakantie aan hen doorgestuurd.
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Hoofdstuk 7 Nawoord
Mocht er twijfel of verdenking ten aanzien van dopinggebruik bestaan, ik zal maar
direct en eerlijk toegeven: ja dit hele onderzoeksproces is uitgevoerd onder invloed
van bepaalde middelen … Niet dat deze nou direct prestatieverhogend zijn, verre van
zelfs...
Begin februari heb ik mijn pols gebroken, wat niet echt ‘handig’ was in de laatste
fase van de MRT opleiding. Net op het moment dat het onderzoek aan het
praktische, uitvoerende stadium was begonnen en nog een aantal modules voltooid
moest worden. Helaas werd het een eindeloos lijkend genezingsproces met nare
complicaties: zenuwpijn door dystrofie. Tot op heden probeer ik met medicijnen,
waaronder morfine, deze pijn enigszins te onderdrukken. Het leven wordt hierdoor
wel ernstig beïnvloed.
Mijn voornemen om voor de zomervakantie de opleiding af te sluiten is gelukkig toch
nog net gelukt. Het is wel een huzarenstukje gebleken. Het kostte lichamelijk en
geestelijk grote inspanningen, maar uiteindelijk heb ik het dan toch voor elkaar
gekregen. Ik werd daarbij fantastisch ondersteund, door in de eerste plaats mijn
‘critical friends’ en Fontys begeleider, waarvoor ik hen heel dankbaar ben. Ook thuis
en van familie en collega’s heb ik gelukkig veel steun gekregen, maar uiteindelijk
moesten alle stappen van het onderzoek wel door mij zelf gemaakt worden. Naast
dat het fysiek een zware periode was, heb ik gelukkig ook kunnen genieten van het
hele onderzoekproces. Dit was nieuw voor mij, maar heel interessant en leerzaam
om te doen. De zoektocht naar de juiste literatuur, met zoveel boeiende en nieuwe
informatie, heerlijk om me daar in te kunnen verdiepen en eruit filteren wat wel of
niet van belang was voor mij. Het bedenken van het te volgen pad, met nadruk op
persoonlijke en praktische waarde. De medewerking en interesse van de groep drie
collega’s, die ik om uitgebreide informatie had gevraagd. De inspirerende
oefenmomenten met de kinderen, waarin we allebei en samen veel hebben bereikt.
De crime om orde in de chaos en alles op papier te krijgen. Nieuwigheden (voor mij)
van de computer, die ik mezelf eigen heb gemaakt! Zo had ik nog nooit grafieken
gemaakt, maar ik heb die wereld aan mogelijkheden nu leren kennen. De serieuze en
waardevolle tips van groep 4 en 5. Het meeleven met mijn medestudenten en het
zien groeien van hun verschillende en mooie projecten.
De kracht van het oplossingsgerichte werken; ik hoop hier in de toekomst nog veel
mee te kunnen doen en er naar collega’s toe een ambassadeur voor te kunnen zijn.
Het voortdurend schrappen en verbeteren. De puntjes op de i zetten… De opluchting
dat het nu echt klaar is en ik nu een periode van rust in zal kunnen gaan, waarin ik
wel met genoegen terugkijk op deze bijzondere maanden. De energie die nu
overblijft en hopelijk zal resulteren in een spoedig herstel.
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Hoofdstuk 9 Bijlagen
Bijlage 1: Oplossingsgerichte Aanpak Schrijfproblemen bij 4 kinderen uit groep 3

1.1 Oplossingsgerichte Schrijfbegeleiding PB (6 jaar en 10 maanden)

Figuur10.1: Nulmeting PB: toets (X) en mening moeilijke letters (oranje en rood)
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24 april 2012: Plan van aanpak - PB
Wat gaat goed?
- Recht zitten
- Schrift vasthouden met niet-schrijfhand
- Rechts schrijven
- Letter m
Wat kan beter?
- Potloodgreep
Eerst zelf vrij laten
- Woorden aan elkaar schrijven / goede verbindingen
antwoorden
- Grootte van de letters, allemaal even groot / juiste
Daarna samen gericht in
verhoudingen
schriften gezocht naar
- Tussen de lijntjes schrijven
opvallende letters, voor
- l/b; z/r; 7;2
verbetering vatbaar
- a/o
- p
- t aan elkaar met de juiste verbinding
Wat wil je verbeteren?
- Eerst : 2 en 7
- En: l/b
- Dan: r/z
- Tussen de lijntjes
- t aan elkaar met de juiste verbinding
Doel PB: (24 april 2012)
 Letters en cijfers beter kunnen schrijven.
 Eerst golfjes-letters en -cijfers (2;7;r;z).
 Doel: elke letter (of cijfer) lijkt op zich zelf en niet op een andere letter:
Plan PB: (1 mei 2012) - Met twee kinderen tegelijk (PB en DH) ieder met eigen plan.
 2 en 7 oefenen in hokjes (eerst grote en dan in kleinere (medium)hokjes)
 Tussen lijntjes schrijven en letten op de juiste grootte van r/z en b/l
 Eerst brede lijnen (Pennenstreken formaat liniëring A1)
 Daarna smallere (medium) liniering (A2)
 Misschien ook nog tussen de smalste lijntjes (A3)
PB gebruikt vooral de laterale viervingergreep : het potlood wordt met de duim tegen de zijkant van
de ringvinger gestabiliseerd; top van wijs en middelvinger zijn op de schacht van het potlood
geplaatst de duim wordt gekromd en steunt tegen de wijsvinger aan;, de webspace is gedeeltelijk
gesloten , de pink ligt tegen de handpalm gebogen en zorgt voor stabilisatie; gewrichten van de
vingers controleren soms de schrijfbeweging , maar komt bij PB ook vaak uit de pols.

Schaalvraag: uitgebreide uitleg: als we klaar zijn met alle oefenmomenten en je echt tevreden zal zijn
is dat net als een taart die helemaal heel is. Nu, voordat we voor de eerste keer gaan oefenen: met
hoeveel taartpunten kun je jouw schrijven nu vergelijken: (2)

Oefenmoment 1: - PB – 3/5/2012
Doen/Actie PB: (3 mei 2012) - Met twee kinderen tegelijk (PB en DH)
 PB oefent cijfers en letters volgens plan. Ik geef aan niet geïsoleerd te oefenen, maar
afwisselend, dus ‘random practice’, volgens de adviezen uit Overvelde (2011)
 Ook woorden maken met de te oefenen letters
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Check PB: (3 mei 2012)
Wat ging goed?

Wat kan beter?

Waar komt dit door?
Schaalvraag: is er iets
veranderd in het
schrijven?

Plan voor volgende
keer:

-

Potloodgreep (sommige momenten)
In elke regel het mooiste cijfer met groen laten kleuren (en
steeds laten verwoorden, waarom deze wel goed is gelukt).
Potloodgreep (sommige momenten)
Cijfers niet meer zwevend, maar “met voeten op de vloer”
Letters kunnen soms mooier
Woorden steeds helemaal aan elkaar schrijven
Steeds kletsen en lachen tijdens het oefenen
Concentratie
3 taartpunten extra (totaal 5)

-

Alles herhalen
Beter concentreren
Beter bedenken en steeds controleren: “Wat moet ik doen?”

(VOLGENDE KEER: afwachten of er weer sprake is van concentratieprobleem bij PB. Indien nodig:
voorstellen om TAAKGERICHTE ZELFINSTRUCTIEMETHODE te introduceren met behulp van CO-OPstructuur: DOEL  PLAN  DOEN / ACTIE  CHECK; visueel gemaakt gebaseerd op Beertjes van
Meichenbaum, maar nu met plaatjes uit Pluk van de Petteflet (Schmidt, 1993),: om beter aan te
sluiten bij de belevingswereld: boek en film van Pluk werden enthousiast gevolgd in de klas).

Oefenmoment 2 : PB - 21 / 5/2012 – (1-op-1)
Terugblik PB
Nagedacht over: Waardoor kan ik me beter concentreren?/
Wat kan beter om tot concentratie te komen?
 Als ik rust neem
 Omdat ik dan na kan denken



Nu zit ik alleen met de juf, en niet met meerdere kinderen. Dat is rustiger en beter voor mijn
concentratie.
Waardoor en wanneer zal je tevreden zijn over jouw schrijven, denk je? (Dus wanneer denk je een
volle taart te kunnen kleuren?)
Atwoord PB: Ik denk over 9 weken, omdat ik dan veel beter zal kunnen schrijven. Want dan ben ik
vaker alleen bij de juf geweest voor schrijfbegeleiding. Ik heb het dan vaak geoefend. Daardoor heb
ik het beter kunnen leren en dan heb ik genoeg rust genomen om netjes te schrijven.
Plan PB
Waardoor ga je vandaag vooruit? / Wanneer zal je na het oefenen meer taartpunten mogen kleuren?
 Goede potloodgreep
 Netjes zitten
 Rust
 Letters netjes, “beetje scheef”
Doen / Actie PB
 Allerlei schrijfmaterialen uitgeprobeerd: voorkeur voor timmermanspotlood. (+/breed/ovaal potlood met rechte korte zijde, helpt PB bij betere potloodgreep,
voorkeursgreep).
 Gekozen voor brede liniatuur (A1), oefenen met gekozen letters: o en a, want deze lijken nu
vaak op elkaar: de haakjes zijn vaak niet duidelijk hoog of laag geplaatst, maar juist vaak in
het midden.
 Vorige keer al samen trucje /ezelsbruggetje bedacht voor verschil oo/aa. Hiervan heb ik nu
reminderkaartjes gemaakt), deze besproken en “ingeprent”. Figuur10.2: oo/aa reminders





Ook samen o en a op oefenkalender bekeken, besproken en
ook “ingeprent”(Maak een foto in je hoofd). Op de oefenkalender
staan pijlen en cijfers bij elke letter om vorm, richting en volgorde
te verduidelijken (zie figuur 10.3). Vervolgens o en a gaan schrijven
(vanuit geheugen, aan de hand van voorgaande informatie).
Veel samen gepraat, daardoor weinig tijd over voor daadwerkelijk
oefenen met het schrijven van de o en a (slechts 3 regels, en geen
tijd meer voor woorden schrijven) Toch beiden wel tevreden gevoel:
want waarover we praatten was nuttig en nodig. Volgende keer zullen
we hier op terug kunnen pakken, ondersteunend voor het oefenproces.

Check PB
Met oranje kleurpotlood letters omcirkeld, die beter kunnen. En met groen
kleurpotlood letters omcirkeld, waarover ze tevreden is (en laten verwoorden waarom).
Vervolgens weer taartschema gekleurd en verwoord: volgende keer letten op
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Concentratie (nu last van rumoer door buitenspelende kleuters)
Potloodgreep (soms wel soms niet goed, wisselt nog vaak, volhouden lukt nog niet)
Plan: volgende keer oo en aa op A2-liniatuur.

Oefenmoment 3 : PB - 23 / 5/2012 –(1-op-1)
Plan PB
Besproken wat vorige keer al was benoemd / gepland.
Doen / Actie PB
Oo en aa op letterkalender besproken, en even teruggekeken naar reminders voor oo/aa haakjes.
Eerst letters oo en aa, later nog wat woorden met oo/aa. Focus op juiste plaatsing tussen de lijnen.
 In andere rustigere ruimte gewerkt: geen last van storende geluiden. Merkbaar betere
concentratie.
 Taakgerichte zelfinstructie methode aangeboden, om PB aan te zetten tot eerst denken voor
het ‘doen’, en ook vaste fase ‘check’ toe te voegen aan haar handelingsproces. Dit
stappenplan is mogelijk van invloed op algehele niveau van concentratie.
Door visueel en ‘verbal learning’( BIJLAGE 2)
 Potloodgreep weer sterk wisselend. Hiervoor ook reminderkaartjes
gemaakt en voor het eerst gebruikt. Dit heeft wel effect.
PB controleert zichzelf en corrigeert de greep wanneer nodig.
Check PB
 Met oranje en groen omcirkeld. PB verwoordt:
duidelijke verschillen in oo en aa: haakjes nu
meestal op de juiste manier!
 Ook staan letters en woorden veelal goed en
netjes tussen de lijnen.
 Ik heb rustig gewerkt, beter geconcentreerd!
 Stappenplan helpt hierbij.
 Stickertje als beloning.

Oefenmoment 4 : PB - 25 / 5/2012 –(1-op-1)
Plan PB
Teruggekeken:
 z/r (golfjes oefenen: niet te diep/te hoog/te veel)
 a/o (duidelijk verschil, haakjes op juiste plaats)
 eerst letters, dan zelf woorden met z/r en o/a bedenken en aan elkaar schrijven
 goed tussen de lijnen (A1: brede liniering)
 potloodgreep!
 Volgens stappenplan / zelfinstructie.
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PB zal tevreden zijn als: alle letters de goede vorm hebben en de r genoeg golfjes.
Doen / Actie PB
 r / z en o /a op letterkalender besproken
 even teruggekeken naar reminders voor oo/aa haakjes.
 Eerst letters r, z, o, a en zelf nog woorden met deze letters bedacht en geschreven,
waaronder pop en pap; extra aandacht voor vorm “p”, deze ook nog bekeken, geoefend en
besproken, met name richting, vorm en juiste plaatsing tussen lijnen.
Ontdekkingen PB op 25 mei:
 Rustig schrijven = mooiere letter! (PB deed deze ontdekking na mijn overdreven demonstratie
van de verschillen die ik PB zag maken tussen te vlug en dus slordig en foutieve lettervorm, en
juist heel rustig en gecontroleerd met prima resultaat).
 r en p rechter op: beter leesbaar.
Check PB
 Met groen en oranje omcirkeld en verwoord.
 1 taartpunt erbij: potloodgreep.
 Beloning naar keuze: met tangram voorbeeldjes namaken.

Oefenmoment 5: PB – 29/5/2012
Terugblik en plan
Letten op potloodgreep m.b.v. picto op de dobbelsteen
z; eind –t; p; a/o niet als losse letters, maar in door PB zelfbedachte woordjes aan elkaar
Oefenen goed tussen (brede A1) lijnen
Gebruiken van het stappenplan (taakgerichte zelfinstructie-methode)
Doen /actie
Steeds per regel stappenplan volgen, de woorden bedenken, formuleren op welke “criteria”: stukjes
/ letters of vormgeving ze daarbij extra gaat letten, de regel volschrijven en dan nakijken met oranje
en groen, daarbij verwoorden waarom ze de pijlen juist daar plaatst.
Spontaan moment met mijn suggestie om nog haar naam te oefenen: deze schrijft ze nog altijd zoals
in groep 2: in blokletters. Nu aan elkaar: zelf opgemerkt: letten op verschil tussen p en n.
Check:
Woordje: “paars”: PB heel tevreden; waarom?: “Ik heb het heel rustig en netjes geschreven!” waar
kan je dat aan zien: aa: haakjes goed, laag. En woorden goed tussen de lijnen. Hierna ingeving van
PB: dan pak je toch het kaartje van de aa. Reactie onderzoeker: is dat nu nog nodig? PB: eigenlijk
niet, want zonder het kaartje kan ik de letters ook al goed maken. Gesproken over werken uit het
geheugen.
z/r: foutje, door PB zelf opgemerkt. Waardoor gebeurde dat?: “Ik ging te snel”, nog eens ontdekking:
als ik rustiger werk, dan ben ik beter geconcentreerd en maak ik minder foutjes. Dan kan ik ook beter
volgens alle denkstappen werken, die helpen mij ook om heel goed te werken.
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Als beloning keuze voor overtreksjablonen en uitproberen van spyrograph. PB: “leuk”. Hoe lukt dit
het best? Voor mooiste resultaat was hierbij ook belangrijk: rustig en geconcentreerd tweehandig
werken met aandacht voor pengreep.
Als beloning keuze uit papieren armbandjes waarop: Ik heb goed gewerkt!
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Bijeenkomst 6: PB – 4/6/2012
Terugblik - deze bijeenkomst is gebruikt als evaluatiegesprek
Wat vond je van de vorige oefenmomenten:PB: Je wordt er heel moe van.
Wat was niet zo leuk? PB: Dat ik last had van andere kinderen : lawaai van buitenspelende kleuters
en je mist iets in de klas.
Wat was wel leuk? PB: de spelletjes (ruimtelijke oriëntatiemateriaal; spirograph; sjablonen; tolletjes)
Wat was de bedoeling van het oefenen? PB: Leren schrijven van letters en woorden, eerst kon ik dat
niet zo mooi en makkelijk, maar nu wel door wat wij samen hebben gedaan: veel proberen om het
beter te kunnen.
Wat heeft jou goed geholpen? PB: Het stappenplan van Pluk en concentratie.
Merken anderen dat er iets veranderd is? Waaraan?
-

PB: De kinderen uit het groepje zien dat ik mooier kan schrijven, ze geven me complimenten
en dat vind ik leuk!
De juf merkt het omdat ik bijna geen foutjes meer maak, dat zie ik in het schrift, er staan nu
veel krullen.
Papa en mama zijn trots en tevreden, ze zeggen dan: Goed geschreven P…! Dat vind ik leuk!

Dus er is veel verbeterd?
PB: Ja want nu kan ik woordjes en
letters netjes schrijven.
Hoe vaak wil je nog doorgaan? PB: 2x
Wat wil je dan nog doen?
PB: de p oefenen en mijn naam
met de p aan elkaar en spelletjes!

Bijeenkomst 7: PB – 5/6/2012
Eindmeting PB: 5/6/2012 herhaling van beide meetinstrumenten uit de nulmeting, waardoor de
resultaten van vóór en ná de Oplossingsgerichte Schrijfbegeleiding vergeleken kunnen worden




Mening aangeven op letter/cijferkaart: Alle letters, cijfers en leestekens met rood,oranje en
groen markeren.
- Welke vond ik eerst wel moeilijk en nu niet meer? (oranje)
- Welke vond ik moeilijk bij het aanleren en nu nog steeds? (rood)
- Welke vind ik makkelijk (groen)
Toets: omzetten van leesletter in schrijfletter. (zie voorbeeld toetsblad in bijlage 5)

Figuur10.4: Nul- en eindmeting PB: toets (X) en mening moeilijke letters (oranje en rood)

Bijeenkomst 8: PB – 19/6/2012
Terugblik: PB: Het is nu dus de laatste keer vandaag. Ik ben tevreden over de schrijfbegeleiding want
we hebben heel lang gewerkt, veel geoefend en schrijven is veel verbeterd.
Plan p nog schrijven in woordjes aan elkaar tussen de middelmatige lijnen (A2-liniatuur)
Doen/actie Volgens plan met veel plezier zelf woorden laten bedenken met p. verbetert zichzelf: O te
snel; die p is scheef; wat letters vergeten op te schrijven.
Hoe komt het dat je dit soort foutjes maakt? Heb je alle stappen gedaan? O nee soms sla ik wel eens
over: de eerste of de laatste. De stappen zitten soms niet zo goed in mijn hoofd. Ik wil graag naar het
stappenplan kunnen kijken, ook in de klas. Want nu zit alleen de picto van de pengreep op tafel en
dat helpt wel goed! Ik pak bijna nooit meer “zo”vast….
Afgesproken om het stappenplan “doel-plan-actie-check” op tafel te plakken.
Ook terug gekomen op “Eerst denken en dan pas doen”, dit gaat soms al beter, door na te denken in
mijn hoofd. Wanneer lukt dit het beste? Als ik rustig ben en geconcentreerd.
Check / met groen en oranje pijlen gezet:
kritisch op de juiste punten.
Spontane uitspraak onder het werken van
PB: Schrijven is nu leuk!
Geen tijd meer voor spelletje, mag ze volgende week nog een moment komen doen.

61

1.2

Oplossingsgerichte Schrijfbegeleiding EW (7 jaar en 5 maanden)

Figuur10.5: Nulmeting EW: toets (X) en mening moeilijke letters (oranje en rood)
24 april 2012: Plan van aanpak - EW
Wat gaat goed?
- Zithouding
- Pengreep
- Letters: f; r; d; e; l; m; ie
- Cijfers: 1; 2; 3
Wat kan beter?
- Woorden aan elkaar schrijven / goede verbindingen
Eerst zelf vrij laten
- v; sch; d; b; uu
antwoorden
- l/b; verschil in verbinding!
Daarna samen gericht in
- a/o; aa/oo (duidelijk verschil waar haakje zit: boven of onder)
schriften gezocht naar
- p aan elkaar met de juiste verbinding
opvallende letters, voor
- t aan elkaar met de juiste verbinding
verbetering vatbaar
- j aan elkaar op de juiste plaats (niet meer te hoog beginnen)
- CONCENTRATIE!!!
Wat wil je verbeteren?/
- De lastige letters eerst los
Waar mee beginnen?
- De lastige letters daarna in woorden
- Aan elkaar schrijven van een heel woord (niet meer losse letters
of stukjes afwisselend los of vast)
- Concentratie: steeds goed onthouden wat ik moet doen
Doel EW: (24 april 2012)
 Letters beter kunnen schrijven.
 Elke letter lijkt op zich zelf en niet op een andere letter
 Beter aan elkaar schrijven
 Concentratie
Plan EW: (1 mei 2012)
 Eerst op blanco papier letters oefenen en er daarna zelf woorden mee verzinnen en letten op
juiste verbindingen bij het aan elkaar schrijven van een woord.
 Daarna tussen lijntjes schrijven en letten op de juiste grootte.
 Alleen tussen brede lijnen bij het eerste oefenmoment (Pennenstreken formaat liniëring A1)
Schaalvraag: uitgebreide uitleg: als we klaar zijn met alle oefenmomenten en je echt tevreden zal zijn
is dat net als een taart die helemaal heel is. Nu, voordat we voor de eerste keer gaan oefenen: met
hoeveel taartpunten kun je jouw schrijven nu vergelijken: (3)

Oefenmoment 1: EW – 3/5/2012
Actie/Doen EW: (3 mei 2012)
 Oefent volgens plan op blanco papier: beperkte (eigen) keuze van letters (p; d; sch; aa) en
maakt daarmee woorden, waarbij vooral gelet wordt op juiste vormgeving en elk woord in
een keer aan elkaar vast schrijven met de juiste verbindingen. Ik leg uit de letters niet
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geïsoleerd te oefenen, maar afwisselend. dus ‘random practice’, volgens de adviezen uit
Overvelde (2011)
Check EW: (3 mei 2012)
Wat ging goed?

-

-

Waar komt dit door? /
Wat hielp jou?

-

-

Wat kan beter?

-

-

Schaalvraag: is er iets
veranderd?

-

Rustig
Goed geconcentreerd
Kon opvallend goed verwoorden: vooraf: waar de moeilijke delen
zitten en daar vanaf nu extra op wil letten en achteraf: wat wel
en niet goed gelukt is.
“d” buikje nu niet meer te dun, want nu eerst de lijn linksom/
achteruit, in plaats van vrijwel recht naar beneden.
Soms de “p”: want stokje bovenaan even hoog als bovenkant
poortje; en stok en poortje lopen allebei recht naar beneden
Soms de “sch”, want de verbindingen waren nu lang genoeg, zo
staan de sch-letters niet meer aan elkaar geplakt.
a en aa: nu steeds met haakje goed onderaan (zo lijken ze niet op
o of oo!)
Mooie golfjes van de “r”
Werken vanuit geheugen (geen voorbeeld om naar te kijken:
voorbeeldletters op oefenblad afgedekt met post-it en
letterkalender omgedraaid).
Goed concentreren: omdat we alleen in aparte rustige ruimte
zaten: geen kinderen en andere geluiden die normaal erg storen,
(Opmerking onderzoeker: concentratie, werkhouding en
taakaanpak opvallend beter dan in normale klassensituatie!
Invloed van andere kinderen en geluiden: merkbaar aan onrust,
concentratie en zwakke resultaten).
Eerst uitgebreid aandacht voor de geselecteerde letters (p; d;
sch; aa) op letterkalender (schrijfspoor verduidelijkt met pijltjes
en cijfers). Bekeken en besproken, volgen met ogen en
achterkant potlood, moeilijke delen aangewezen en verwoord.
Samen een trucje /ezelsbruggetje bedacht: Haakje bij oo hoog en
haakje bij aa laag!
Uitproberen verschillende soorten en diktes van potloden:
voorkeur voor traditioneel normaal zeskantig hb schoolpotlood.
Woorden met mooie verbindingen aan elkaar schrijven (geen
scherpe hoeken of optillen en weer neerzetten van het potlood)
Soms de “p”: want stokje bovenaan te hoog ten opzichte van
bovenkant poortje; en stok en poortje lopen niet allebei recht
naar beneden (poortje eindigt te schuin vooruit)
Soms de “sch”, want de eerste verbinding tussen s en c mag soms
langer; en de s mag soms dikker: door 2e deel recht naar beneden
in plaats van direct schuin achteruit
Nu vrij groot geschreven; mag kleiner
1 taartpunt extra (totaal 4)
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Plan voor volgende
keer:

-

-

Herhalen letters en woorden bedenken: eerst op blanco en dan
op grote liniering; uitbreiden met een/enkele andere letters.
Letten op: netjes en geconcentreerd werken
Iets kleiner proberen te schrijven
Trucje / ezelsbruggetje oo en aa herhalen en visueel maken.
Concentratie en werkhouding ook in de klas proberen te
verbeteren. (VOLGENDE KEER: INTRODUCEREN TAAKGERICHTE
ZELFINSTRUCTIEMETHODE met behulp van CO-OP-structuur:
DOEL  PLAN  DOEN / ACTIE  CHECK; visueel gemaakt
gebaseerd op Beertjes van Meichenbaum, maar nu met plaatjes
uit Pluk van de Petteflet: om beter aan te sluiten bij de
belevingswereld: boek en film van Pluk werden enthousiast
gevolgd in de klas).

Oefenmoment 2: EW – 21/5/2012
Terugblik en Plan EW
 Voorgaande nogmaals kort langsgelopen, met extra aandacht voor de successen.
 Verschil oo/aa en o/a met reminderkaartje
 Stappenplan taakgerichte zelfinstructie aangeboden: EW is geïnteresseerd (en begint er
direct goed mee te werken!)
 Vandaag oefenen: o, a, j, t, v eerst op blanco papier en dan tussen brede liniering (A1)
Doen / Actie EW
 Letters eerst met letterkalender bekeken, moeilijke delen besproken, ingeprent
 Oefenen volgens plan: op blanco erg groot, maar wel goede vormgeving en richting
 Extra aandacht voor lengte en richting van lussen (j) en stokken (t)
 Ook sch, d en p nog herhalen tussen A1-lijnen
Check EW
Met groen en oranje omcirkeld en pijlen gezet: kritisch op eigen werk, kan weer goed aangeven wat
en waarom iets goed is of nog beter kan.

(5)

(6)

Plan voor de volgende keer: tussen de lijnen (A1) alle geoefende letters herhalen en daarmee
woorden bedenken
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Oefenmoment 3: EW – 23/5/2012
Plan EW
Komt binnen en begint taartschema volledig te kleuren, helemaal vol. Ze verrast me hiermee. Ik
probeer nog terug te blikken op plan en successen van vorige keer, maar dit heeft geen effect. Geeft
aan dat ze alles al kan, is niet gemotiveerd om verder te oefenen. Ze gaat binnen 5 minuten terug
naar de klas.
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Opmerking onderzoeker: schrijven is zeker niet het enige punt waar EW meer moeite mee heeft, dan
gemiddelde kinderen. Op dit moment wordt binnen en buiten school extra aandacht besteed aan
verschillende onderdelen. Zowel op cognitief alsook op sociaal-emotioneel, motivationeel en
opvoedkundig gebied. Wellicht is dit allemaal wel even te veel en geeft ze dat op deze manier aan. Ik
vind het wel jammer, omdat er in de korte tijd tijdens de schrijfbegeleiding ook echt successen aan te
wijzen zijn. Ik heb het even laten rusten en ben van plan om binnenkort hier nog met haar op terug
te komen. De kans bestaat dat de motivatie dan wel weer 100 % is en dat we de draad weer zo
kunnen oppikken.

Bijeenkomst 4: EW – 5/6/2012
Eindmeting EW: Herhaling van beide meetinstrumenten uit de nulmeting, waardoor de resultaten
van vóór en ná de Oplossingsgerichte Schrijfbegeleiding vergeleken kunnen worden.




Mening aangeven op letter/cijferkaart: Alle letters, cijfers en leestekens met rood,oranje en
groen markeren.
- Welke vond ik eerst wel moeilijk en nu niet meer? (oranje)
- Welke vond ik moeilijk bij het aanleren en nu nog steeds? (rood)
- Welke vind ik makkelijk (groen)
Toets: omzetten van leesletter in schrijfletter . (zie voorbeeld toetsblad in bijlage 5)

Figuur10.6 Nul en eindmeting EW: toets (X) en mening moeilijke letters (oranje en rood)

1.5 Oplossingsgerichte Schrijfbegeleiding: DH (6 jaar en 10 maanden)

Figuur10.7 Nulmeting DH: toets (X) en mening moeilijke letters (oranje en rood)
24 april 2012: Plan van aanpak - DH
Wat gaat goed?
- Woorden aan elkaar schrijven
- Cijfers (de 9 en de 5 spiegel ik nu niet meer!)
- Letters: l,a,n,m,i,d,a,ee,g
Wat kan beter?
- Alle andere letters dan hierboven genoemd
Eerst zelf vrij laten
- Pendruk (niet te zacht)
antwoorden
- Cijfer 8
Daarna samen gericht in
- Cijfers 10 t/m 20
schriften gezocht naar
- Woorden aan elkaar schrijven / goede verbindingen (niet
opvallende letters, die
bibberig)
voor verbetering vatbaar
- Grootte van de letters, allemaal even groot / juiste
zijn, en de lijst aangevuld
verhoudingen
- Tussen de lijntjes schrijven
- Beginstipjes in schrift maken me wel eens onzeker
Wat wil je verbeteren? /
- Eerst : 8
Waar mee beginnen?
- En: cijfers 10 t/m 20
- Precies groot genoeg netjes tussen de goede lijntjes (niet te
hoog of te laag)
Doel DH: (24 april 2012)
 8 wat beter
 Letters precies groot genoeg en netjes tussen de juiste lijntjes
Plan DH: (1 mei 2012)
 De “8” oefenen (eerst grote hokjes en daarna in medium hokjes)
 Eerst de letters r,f,b,l
 Daarna deze letters ook zelf woorden van maken
 Letters en woorden eerst tussen brede lijnen (Pennenstreken formaat liniering A1)
 Daarna tussen middelmatige lijntjes (A2)
 Ook nog tussen de smalste lijntjes (A3)
Schaalvraag: uitgebreide uitleg: als we klaar zijn met alle oefenmomenten en je echt tevreden zal zijn
is dat net als een taart die helemaal heel is. Nu, voordat we voor de eerste keer gaan oefenen: met
hoeveel taartpunten kun je jouw schrijven nu vergelijken: (3)

Oefenmoment 1: DH – 3/5/2012
Actie/Doen DH: (3 mei 2012)
 Oefent cijfer 8 en letters volgens plan. Ik leg uit de letters niet geïsoleerd te oefenen, maar
afwisselend. dus ‘random practice’, volgens de adviezen uit Overvelde (2011)
 Ook woorden gemaakt met de te oefenen letters, gelet op lastige verbindingen met b/l; fr; br
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Check DH: (3 mei 2012)
Wat ging goed?

Schaalvraag: is er iets
veranderd in het
schrijven?

-

In elk oefenvak het mooiste cijfer met groen laten kleuren (en
steeds laten verwoorden, waarom deze wel goed is gelukt).
Hard gewerkt; veel geschreven (Hoge time-on-task)
Potloodgreep
Letters kunnen soms mooier
Woorden beter tussen de lijntjes schrijven
(opmerking onderzoeker: DH vind ik erg perfectionistisch, niet
gauw tevreden. Al goed leesbaar resultaat, waarvan grootste
deel ook goed tussen de lijnen geplaatst)
2 taartpunten extra (totaal 5)

Plan voor volgende
keer:

-

Potloodgreep
………..

Wat kan beter?

-

Oefenmoment 2 : DH – 21/5/2012
Terugblik:
Waarom oranje:
Waarom groen:
 f: lussen te kort en te dun + “ribbelig”
 i: mooi rechtop, genoeg ruimte, niet zo
 s: ziet er “raar” uit: de vorm is niet
bibberig maar strakke lijn
goed: te dun
 r: mooie golfjes
 foutje niet uitgegumd, maar er gewoon
overheen geschreven

Plan DH
f, r, s, m, aa: oefenen op verschillende liniering: A2 en A3
Doen / Actie
Oefent volgens plan; vooral de losse letters op de juiste plek, goed tussen de lijntjes. Te weinig tijd
voor het schrijven van woorden.
Check
 bibberige letters
 sommige letters te schuin
 te snel gewerkt: soms vergeten welke letter ik
wilde schrijven terwijl ik al begonnen was
 DH was niet echt tevreden, ik heb moeten wijzen op
goede leesbaarheid en juiste plaatsing tussen de lijntjes,
goed aangepast aan de verschillende breedtes,
het is toch ook goed gelukt tussen de hele smalle lijnen!
 Schoorvoetend een taartpunt extra gekleurd.
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Plan voor volgende keer:
 Rustiger schrijven, eerst denken en dan pas doen
 Met strakke letters in plaats van “bibberig”

Oefenmoment 3: DH – 23/5/2012
Plan DH
 Woorden aan elkaar schrijven
 Tussen dunne lijntjes (A3)
 Op de juiste plaats, niet te hoog of te laag
 Specifiek oefenen letters: k, r, z, au, ou
 Specifiek oefenen woorden: kous, zout, ik hou van jou / pauw, kauw, rauw, miauw
Wanneer zal je tevreden zijn en extra taartpunten verdienen?
 Mooie golfjes
 Letters een beetje schuin
 Tussen de goede lijntjes
Doen /actie
 De letters besproken en ingeprent met behulp van de
letterkalender: (foto in mijn hoofd) werken vanuit geheugen.
 Direct de zelfbedachte woorden geoefend tussen smalle
liniering (zie plan), niet eerst losse letters.
 Pengreep wisselt voortdurend; picto “pengreep” helpt enigszins.
 DH maakt zijn letters vaak erg smal. DH heeft moeite om breed genoeg te schrijven, om meer
ruimte te gebruiken. Ook is DH veel afgeleid: praat tijdens het schrijven over voetbal, maakt
wat foutjes. We oefenen met afspraak: de hele regel moet vol gemaakt zijn met de vier
bedachte au-woorden, of met de ou-regel. Probeer langere verbindingen te maken.
 Voordat je een woord gaat schrijven: eerst voorstellen hoe het woord eruit moet zien, waar
ga je op letten?
Check DH
DH is niet tevreden: “ik ben niet vooruitgegaan”… (gesprek aangegaan over oefenen / trainen:
vergelijking met EK-voetballers / Olympische spelers. Kunnen zij het zo goed na 1 keer oefenen? Als
je ergens heel goed in wilt worden, of kampioen, dan is heel veel oefenen nodig (10.000 x!)

Vraag: Volgende keer misschien wel vooruit en waardoor dan?
 Eerst nadenken (foto in mijn hoofd opzoeken!)
 Hoe wil ik dat het woord eruit gaat zien
 Lekker”dik” schrijven (breder: meer ruimte gebruiken door langere verbindingen)
 Steeds checken, nakijken wat goed gelukt is
 Potloodgreep!
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Oefenmoment 4: DH – 25/5/2012
Terugblik en Plan DH
 “Ik vind het moeilijk” daarom nu keuze voor A2 liniering. Nog eens teruggekeken naar
“10.000 x oefenen” om ergens heel goed in te kunnen worden.
 f, r, l, k, letters en woorden
 Aandacht voor ruimtegebruik: “lekker dik (breed) schrijven” (Indirect leren met gebruik van
metaforen)
Doen / Actie DH
 Letters en woorden goed tussen lijnen, na elke regel met oranje en groen nakijken en
verwoorden. Pengreep: steeds weer duim erover. Hierover gesproken en besloten om er niet
meer op te letten.
 DH werkt erg rustig en geconcentreerd. Grote verandering te zien in de resultaten
vergeleken met vorige oefenmomenten!
Check DH:
Ontdekkingen DH!:
 Ik heb nu lekker dik geschreven: we kunnen de woorden nu goed en duidelijk lezen!
 Het wordt elke dag makkelijker, omdat ik zo goed oefen.
 Ik ga volgende keer dezelfde woorden schrijven: herhalen: daar leer ik van, daar wordt het
schrijven beter van.
 Oranje en groen omcirkeld: l lijkt niet meer op b; r is nu goed met slechts 2 golfjes; woorden
vergeleken: 2e woord is breder en de r heeft daar niet te veel golfjes
 DH is zeer tevreden: goed zichtbaar in de taartschema’s: 3 extra taartpunten!

Plan voor volgende keer:
 Letters en woorden herhalen
 Cijfers: vanaf 10
Beloning: keuze voor spelen met tolletjes
Ook een stappenplan van de taakgerichte zelfinstructie op zijn tafel in de klas geplakt.

Oefenmoment 5: DH – 29/5/2012
Terugblik
Ik heb toen gelet op groot en klein. Potloodgreep soms goed. Tempo goed. Tussen de lijnen is gelukt
en lekker breed geschreven.
Plan
 Aan elkaar schrijven / juiste verbindingen oefenen
 Alfabet (verbonden!)
 Door DH zelfbedachte woorden met au; s; m, p, -t : saus, miauw, slap, mis, kat
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 Weer volgens stappenplan (ook al serieus zelfstandig toegepast in de klas o.a. bij rekenen)
Doen /actie
Ontdekking: met onderlegger werkt beter, deze tafel heeft ribbeltjes (nerven): lastig om netjes te
schrijven.
Check
 Met oranje en groen pijlen gezet bij:
 “aa”: goed gelukt: lijkt niet meer op oo!
 DH spontaan: De “z”: die ziet er echt uit als een deftige dame! (golfjes en chique/mooi)
 “s”: ribbelig / bibberig
 “miauw” niet goed leesbaar: m: lijkt of die gaat smelten!, ie: te klein, au: zweeft, w: boogjes
niet dezelfde vorm.
 “Zó ziet-ie er lekker breed uit!”
 Ik heb het al even gecheckt in mijn hoofd. Ja, dat is mijn plan: na elk woord check in mijn
hoofd. Ik wil juist geen fouten maken!
 Dit is een goed plan van mij hè: lijnen langer gemaakt, anders paste het woord niet meer op
de regel.
 Oo, vergeten: de laatste lijn moet ik nog afmaken
 Zo, ik vind het goed
 Ik train thuis mijn spieren (door optrekken aan hoog bed), ook vingerspieren trainen door undun-dip (opponeren).
 Ik vind het leuk om met jou te oefenen, omdat ik het schrijven dan beter kan doen!
 Thuis oefen ik ook letters, woorden, cijfers en sommen. Papa kleurt dan de taart.
 “Eerst denken, dan pas doen”: leuk, ik leer dat zo goed bij jou!
 Ik heb goed mijn best gedaan en veel geleerd:
nu kan ik een hele taart kleuren (DH twijfelde
hierover, want mag ik dan niet meer met jou
oefenen, dan kleur ik hem niet helemaal vol…)
Beloning
- Activiteit naar keuze: spelen met tolletjes
- Papieren beloningsarmbandje gekozen: Ik ben de kanjer van de week!

Bijeenkomst 7: DH – 4/6/2012
Terugblik: deze bijeenkomst wordt gebruikt als evaluatiegesprek.
DH: Ik heb het stappenplan bijna nooit meer nodig. Nu ook niet. Want het is de bedoeling dat alle
stappen in mijn hoofd zitten, dat lukt bij mij door een soort foto in mijn hoofd te maken en steeds op
te zoeken als ik die nodig heb. Ik heb heel hard gewerkt , om steeds wat sneller te kunnen werken.
Het schrijven gaat steeds beter, dat komt door meer te oefenen. En ik denk terug aan jou.
We hebben veel samen gepraat over hoe het ging met schrijven. Dit was heel belangrijk want dat
heeft me veel geholpen. Ook in de lucht schrijven helpt. Om de woorden nu mooi, snel en kort op te
kunnen schrijven.
Ik moet letten op hoe ik ze moet schrijven: de letters en de cijfers.
Mijn ontdekking: “Lekker breed schrijven!” (met goede, lange verbindingen)
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Zijn er anderen die hebben gemerkt dat er iets is veranderd?
DH: Papa en mama, want dat heb ik verteld en ik doe thuis ook veel schrijfoefeningen.
En de juf een beetje, doordat mijn schrijfwerk nu beter te lezen is.
Hoe lang wil je nog samen werken:? DH: Ik denk nog zeven keer oefenen met jou, tot de
zomervakantie.
Wat wil je dan nog precies oefenen? DH gaat daar over denken en vertelt dit de volgende keer.
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Plan:




weer zo breed schrijven
de cijfers schrijven met de voeten op de vloer (ze raken de onderlijn)
ik ga letten op de goede potloodgreep

Doen/actie: Vandaag cijfers oefenen in middelmatige hokjes.
Check: DH doet met verbale zelfsturing: na elk cijfer vertelt hij wat hij er van vindt. Bijvoorbeeld:
“O, ze zweven…” “Dit cijfer staat goed met z’n voeten op de vloer.” “wow!” “Dat vind ik beter”, “Hij
lijkt een beetje te rennen, is niet erg…”
Zwevende negens: lastig: ik denk te veel aan groot en klein.
De verbale zelfsturing werkt heel goed, maar DH is zo op zijn gemak dat hij ook allerlei andere zaken
vertelt, tegelijkertijd merkt hij achteraf best veel foutjes. Hier samen over gesproken.
Ontdekkingen DH:
Om mooi te schrijven is concentratie
belangrijk, één ding tegelijk. Niet
praten (kletsen) en schrijven door elkaar.

Bijeenkomst 7: DH – 5/6/2012
Eindmeting DH:Herhaling van beide meetinstrumenten uit de nulmeting, waardoor de resultaten van
vóór en ná de Oplossingsgerichte Schrijfbegeleiding vergeleken kunnen worden




Mening aangeven op letter/cijferkaart: Alle letters, cijfers en leestekens met rood,oranje en
groen markeren.
- Welke vond ik eerst wel moeilijk en nu niet meer? (oranje)
- Welke vond ik moeilijk bij het aanleren en nu nog steeds? (rood)
- Welke vind ik makkelijk (groen)
Toets: omzetten van leesletter in schrijfletter. (zie voorbeeld toetsblad in bijlage 5)

Figuur10.8 Nul- en eindmeting DH: Toets (X) en mening moeilijke letters (oranje en rood)

Bijeenkomst 8: DH – 19/6/2012
Terugblik en plan: DH: potloodgreep nog oefenen, gaat vaak goed, maar kan nog beter.
Daardoor wordt het schrijven makkelijker, het worden mooiere letters en ze staan dan
verder uit elkaar. Dan is het beter leesbaar. Dit lukt door rustig, zacht te schrijven (tempo).
Ook thuis veel aan het oefenen: al vooraf bedenken hoe ik het woord er uit wil laten zien.
Vandaag de 3 oefenen.
Doen/actie:
Het cijfer 3 herhalen in middelmatige hokjes, volgens het stappenplan: doel-plan-actie-check
Check: met groen en oranje, zeer kritisch. Ontdekkingen DH:








Ja goed: eentje kleiner, en eentje groter (de boogjes van de drie bewust niet even
groot
Ik moet ook een beetje streng zijn voor mezelf, dan gaat het beter.
O, die zweeft,
Volgende keer moet ie wel “op de vloer staan”.
O, helemaal fout: te groot!
Ze zweven niet meer als ik wat lager start!
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1.4

Oplossingsgerichte Schrijfbegeleiding RT (6 jaar en 10 maanden)

Figuur10.9 Nulmeting RT: Toets (X) en mening moeilijke letters (oranje en rood)
24 april 2012:
Wat gaat goed?

Wat kan beter?
Eerst zelf vrij laten
antwoorden
Daarna samen gericht in
schriften gezocht naar
opvallende letters, voor
verbetering vatbaar

-

Wat wil je verbeteren?

-

Zithouding
Cijfers schrijven
Benoemt letters: m; p; v; r; k; n; s; e; sch
Potloodgreep
Aan elkaar schrijven met goede verbindingen
Grootte van de letters, allemaal even groot / juiste
verhoudingen
Tussen de lijntjes schrijven
a/o en aa/oo
f
x
“?”
br-woorden met juiste verbinding
t met de juiste verbinding en verhouding in een woord op de
juiste manier aan elkaar schrijven
vloeiendheid (geen bibberige verbindingen of scherpe
punten/hoeken)
Aan elkaar schrijven
a/o en aa/oo
br-woorden
Netjes tussen de lijntjes schrijven op verschillende groottes:
bredere, middelmatige en smallere liniering.
t aan elkaar met de juiste verbinding

Doel RT: (24 april 2012) (met behulp van de wondervraag)
 Letters en woorden mooi en netjes tussen lijntjes kunnen schrijven.
Plan RT: (1 mei 2012)
Eerst op blanco papier oefenen van letters en verbindingen: a/o; aa/oo; br. Letten op goede
vormgeving en verhoudingen
Daarna deze ook tussen brede lijnen (Pennenstreken formaat liniëring A1) schrijven en letten op de
juiste grootte en goede verbindingen
Schaalvraag: uitgebreide uitleg: als we klaar zijn met alle oefenmomenten en je echt tevreden zal zijn
is dat net als een taart die helemaal heel is. Nu, voordat we voor de eerste keer gaan oefenen: met
hoeveel taartpunten kun je jouw schrijven nu vergelijken: (6)
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Oefenmoment 1:RT – 3/5/2012
Actie/Doen RT: (3 mei 2012)
 Oefent letters en verbindingen volgens plan op blanco papier. Ik leg uit de letters niet
geïsoleerd te oefenen, maar afwisselend. dus ‘random practice’, volgens de adviezen uit
Overvelde (2011)
 Daarna deze letters en verbindingen ook afgewisseld tussen de brede lijnen oefenen
 Hier ten slotte zelf woorden mee bedenken en aan elkaar schrijven.
Check RT: (3 mei 2012)
Wat ging goed?
- Herhalen / verwoorden van eerder gemaakt plan
- De mooiste letters met groen laten kleuren (en steeds laten
verwoorden, waarom deze wel goed is gelukt).
- Tussen de brede lijnen schrijven
- Woorden aan elkaar schrijven met goede verbindingen
- Vormgeving van de meeste geoefende letters
- Duidelijk verschil tussen o/a en oo/aa
- Verbinding tussen br
- Uit geheugen gewerkt, geen zicht op voorbeeldletters.
Wat hielp jou daarbij?

-

-

Wat kan beter?
(RT heeft moeite om dit
zelf aan te duiden. Pas
als ik er op aan stuur
komen we samen op de
verbeterpunten)

-

Schaalvraag: Is er iets
veranderd?

-

-

Oo/aa-Trucje / ezelsbruggetje:
“Bij aa het haakje laag en
bij oo het haakje hoog”
De brede liniering
Eerst op de letterkalender gekeken
naar vormgeving en schrijfspoor en
aandachtspunten/moeilijke delen besproken,
spoor gevolgd met ogen en achterkant potlood
Uitproberen van verschillende potloden:
voorkeur voor ovaal timmermanspotlood
Woorden steeds helemaal aan elkaar schrijven
Ondersteunende functie van niet-schrijfhand (in plaats van deze
hand in haar of onder tafel) Eigen ontdekking: RT: Mijn papier
verschoof!... Onderzoeker: Hoe komt dat?...
Potloodgreep RT gebruikt nu vooral een
Overgangsgreep (nog geen rijpe pengreep):
de laterale flexiegreep, , alle vingers zijn
gebogen, het potlood wordt door de naar
zich toegetrokken duim tegen de zijkant
van de wijsvinger gehouden of ligt er over
heen; gesloten webspace; onderarm ligt op
onderlaag; beweging wordt vanuit pols (en
soms vanuit de gebogen vingers ingezet .
(Hartingsveldt et. al., 2010, ook bron van
Figuur 10.9.A
figuur 10.9.A).
1 taartpunt extra (totaal 7)
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Plan voor volgende
keer:

-

Alles herhalen
Uitbreiden met –t: juiste verbinding bij eind-t in een woord
Eerst schrijven op blanco papier, dan weer de brede lijnen en ook
gaan oefenen tussen smallere lijnen.
Opmerking van onderzoeker:
Aanbieden picto’s voor pengreep, zithouding en steunhand
Eventueel ook CO-OP Zelfinstructiemethode aanbieden om
transfer te kunnen maken naar de klas

Oefenmoment 2: RT – 21/5/2012
Plan RT
 o/a en oo/aa: RT zal tevreden zijn als de haakjes op de goede plek zitten
 woorden met eind-t: tevreden als de verbinding naar de t goed vastgemaakt zal zijn
 eerst op blanco papier: vooral letten op juiste vorm en richting; daarna
 precies tussen de lijnen (A2 en A3)
Doen / Actie RT
 Begonnen met reminderkaartje “let op de potloodgreep”
 o/a en oo/aa en –t eerst met behulp van letterkalender vorm,
richting en verhouding bekeken, besproken en ingeprent.
 Eerst o/a en oo/aa en –t op blanco papier oefenen. Tempo
ligt erg laag: slechts 1 regel geschreven op blanco papier.
Potloodgreep vaak al goed! RT is gericht op de reminder-picto
en controleert en corrigeert zichzelf heel goed!
 Gepraat over tempo… en oo/aa ezelsbruggetje besproken
Check RT
 Met oranje omcirkeld wat beter kan: oo: voeten op de vloer, zweeft nu. aa: hoekig en te
dun.
 Met groen omcirkeld wat goed was: o/a mooi: haakjes op de goede plek en netjes tussen de
lijntjes. Woorden met –t: goede en lange verbindingen: veel beter leesbaar!
 Gesproken over nadenken voordat je gaat schrijven of pas nadat er al iets is opgeschreven:
RT vertelt eerlijk: soms wel en soms niet vooraf nadenken.
 RT is niet echt tevreden: “ik ben niet vooruitgegaan”,
ik probeerde nog de positieve zaken te benadrukken:
RT: oké nog een heel klein stukje taart extra.
Uitleg taakgerichte zelfinstructie: RT is zeer geïnteresseerd en begrijpt de bedoeling en werkwijze
heel goed. Deze methode gaan we vanaf nu uitproberen (ook een stappenplan op zijn tafel in de klas)
Nog even spelen met tolletjes (stimuleren van de spieren in de schrijfvingers).
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Oefenmoment 3: RT – 23/5/2012
Plan RT
 Letters en woorden herhalen met o /a; oo/aa en –t
 Eerst op blanco papier
 Daarna tussen vrij smalle lijntjes (A2)
Doen / Actie RT
 Vandaag gewerkt aan de hand van de 4 stappen van de zelfinstructie methode.
 Taartschema opvallend rustig netjes en secuur gekleurd met de goede pengreep.
 Op A2 liniering ineens vrij vlot en netjes 3 regels met letters/woorden!
Check RT
Dit ging goed:
 Schrijfhouding
 Potloodgreep (steeds zelf gecorrigeerd na blik op picto)
 Planning vooraf en checken achteraf!
 Rustig werken
 Opvallend kritisch verwoorden wat goed gaat en wat beter kan
 Leesbaar

Oefenmoment 4: RT – 25/5/2012
Plan RT
 Herhalen letters en woorden van de vorige keer
 Weer pengreep-picto gebruiken
 Volgens stappenplan zelfinstructie werken, met
extra aandacht voor planning vooraf en checken
achteraf, na elke regel.
Doen /actie RT
 Verschil tussen oo/aa met behulp van letterkalender:
moeilijke stukjes laten aanwijzen van oo: verbinding is
niet recht, maar ietsje doorgezakt: “Alsof een vogeltje
op een waslijn zit” (“beeldend” ezelsbruggetje).
Deze afbeelding (10.9.B) heeft hetzelfde doel.
Figuur 10.9.B
 Erg netjes taartschema gekleurd (en passant gewezen op ‘klein kleuren’: met rondjes kleuren
vanuit vingerspieren). Pikt dit direct op, werkt heel gedreven, maar daardoor ook erg laag
tempo!
 Opvallend: RT heeft veel moeite met het juiste kleurtje uit het bakje pakken: priegelig /
onhandig.
 Duidelijk verschil te zien tussen o/a en oo/aa. Erg netjes geschreven.
 Woorden schrijven: heel rustig en beheerst met een prachtig resultaat! Een enorme sprong
vooruit. Maar toch kan hij hierin uit zichzelf nog op verbeterpunten wijzen…
Check RT
 Zeer kritisch op precies de belangrijke punten! Met groen en oranje pijlen gezet en verwoord
wat goed is en wat beter kan.
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RT heeft er moeite mee om precies te verwoorden waardoor het schrijfproduct zoveel is
verbeterd. Daarom demonstreer ik met flinke overdrijving de beide manieren. Hierdoor kan
hij ineens de ontdekking maken!

Ontdekking van RT op 25 mei!:
Als ik niet rustig schrijf ziet het er slordig uit en kan ik het niet goed lezen. Ik schrijf nu rustig want dan
is het mooi. Ik vind dat heel goed van mezelf!

77

Het was een ontroerend moment: door de getoonde inzet en de enorme verbetering van het
schrijfresultaat en de trots van RT! Moeder direct betrokken door RT haar te laten zien en vertellen
wat we hebben gedaan en de verschillen te tonen tussen de eerdere en het laatste schrijfproduct.
Een succesmoment voor kind, moeder en mrt-er!

Oefenmoment 5: RT – 29/5/2012
Terugblik RT
De successen van vorige keer besproken. RT vertelde dat hij thuis ook heeft geoefend, dit was ook
heel goed gelukt.
Plan RT
 p, d, oo, a eerst los op blanco, daarna woorden bedenken en tussen A2 lijntjes
 Letten op verbindingen en netjes tussen de lijntjes.
Doen /actie RT
Heel rustig en keurig geschreven, tempo is dan wel erg laag, maar resultaat is zeer duidelijk leesbaar.
Heel consequent op zijn potloodgreep en op taak van steunhand, gebruikt de picto-dobbelsteen hier
zelf voor.
Check RT
Erg kritisch: zet groene en oranje pijlen op plaatsen waar dat nodig is, benoemt:
 bij de “d”letten op zijn buikje, niet direct naar beneden, maar eerst achteruit gaan.
 Oo: letten op “vogeltje op de waslijn”(verbinding een beetje doorgebogen, niet recht).
Beloning RT
Papieren armbandje laten kiezen met tekst “Kanjer van de dag!”

Bijeenkomst 6: RT – 4/6/2012
Terugblik RT: Deze bijeenkomst wordt gebruikt als evaluatiegesprek.

Wat hebben we gedaan en wat vond je daarvan? RT: Samenwerken in schrijfbegeleiding. Ik vond dat
goed, want het schrijven gaat nu beter. Eerst was heel moeilijk en lukte het me nog niet zo mooi.
Wat heeft je geholpen? RT: ik heb thuis ook geoefend. Ik vind het fijn om het stappenplan te
gebruiken, want dan vergeet ik niet na te kijken. Als een letter dan fout is, kan ik gummen en
opnieuw schrijven, dan ziet het er mooier uit.
Wat vind je moeilijk? RT: in de klas kan ik me niet concentreren om goed te werken. Wat helpt? RT:
op de gang werken. Suggestie MRT-er: Zeg stop en vertel waar je last van hebt, lukt dit niet, vraag
dan de juf om je hierbij te helpen, anderen moeten ook rekening met jou houden, laat je horen!
Wat was leuk aan ons oefenen? RT: omdat het er nu zo mooi uitziet. Schrijven zelf is nu ook leuk.
Wie merken het dat er iets veranderd is in je schrijven? RT: Ik zelf en jij, mijn ouders, groepje in de
klas, mijn vriendjes en de juf in de klas.
Ontdekkingen RT: Tempo van schrijven is belangrijk: niet snel dan wordt het mooi. Wel snel: dan
wordt het niet zo mooi. Maar na veel oefenen kan ik het steeds wat sneller en ook nog mooi. Een
topvoetballer oefent eerst ook heel veel voor hij in Oranje elftal mag meedoen met EK. (10.000x)
Hoe lang nog doorgaan en wat wil je nog leren? RT: Nog een paar keer tot de zomervakantie, dan
werk uit de klas meenemen om wat we hier geleerd hebben daar ook in te oefenen.
Plan RT: Vandaag oefenen: naam zusje schrijven.
Doen/actie RT: Tussen A2 liniatuur, heel rustig beheerst en keurig leesbaar geschreven!
Check: RT is met groen en oranje erg kritisch en ziet zowel
verbeterpunten als ook successen, kan dit goed verwoorden.

Bijeenkomst 7: RT – 5/6/2012
Eindmeting RT: Herhaling van beide meetinstrumenten uit de nulmeting, waardoor de resultaten van
vóór en ná de Oplossingsgerichte Schrijfbegeleiding vergeleken kunnen worden




Mening aangeven op letter/cijferkaart: Alle letters, cijfers en leestekens met rood,oranje en
groen markeren.
- Welke vond ik eerst wel moeilijk en nu niet meer? (oranje)
- Welke vond ik moeilijk bij het aanleren en nu nog steeds? (rood)
- Welke vind ik makkelijk (groen)
Toets: omzetten van leesletter in schrijfletter. (zie voorbeeld toetsblad in bijlage 5)
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Figuur10.10 Nul- en eindmeting RT: Toets (X) en mening moeilijke letters (oranje en rood)

Bijeenkomst 8: RT – 19/6/2012
Terugblik RT:
Concentreren in de klas gaat nu beter. Dit komt omdat ik nu stop zeg en als ze lezen zijn ze
stil. Dan kan ik goed doorwerken en lukt het soms eerst wel en later niet meer en ook soms
andersom. Dit komt door potloodgreep, zithouding en tempo: ben ik rustig bezig of niet?
Ook het stappenplan op tafel in de klas helpt, soms vergeet ik nog wel eens de laatste stap,
maar die wil ik juist niet vergeten, dan zie ik of het goed is gegaan of dat ik nog moet
gummen en opnieuw schrijven.
Plan RT: Werk uit de klas: schrijfschrift om alles wat we hier hebben geleerd ook te oefenen
in het werk uit de klas.
Wat wil je nog oefenen? De k en t, allebei bij vastmaken in woorden (verbonden).
De k is zo moeilijk, die maak ik zo dun, deze samen al experimenterend en overdrijvend
uitgeprobeerd.
Ontdekking: hij lukt goed als we er dikzakken van maken !
Alvast woorden met k en t laten bedenken om volgende keer vlug te kunnen beginnen.
RT: Leuk! Omdraaiwoorden: Kat/tak; kot/tok kit/tik; kaat/taak; keet/teek.
Doen /actie RT: Een bladzijde van het schrijfschrift per opdracht (3 fasen) geschreven
Check RT: Met groen/oranje nagekeken. Trots en zelf stempel als beloning in schrift.
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Bijlage 2 : Taakgerichte Zelfinstructie Methode
(gebaseerd op CO-OP (Polatajko et. al. 2004; 2011) en Beertjes van Meichenbaum (Timmerman, 2002)
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Bijlage 3.A
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Bijlage 3.B Schaalvraag jonge kind – Taartschema’s in te kleuren voor en na oefenmoment
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Bijlage 4: Certificaat Taart na beëindiging schrijfbegeleiding
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Bijlage 5: Lettertoets schrijven (aangepaste, complete versie: ook met dubbelklanken,
tweetekenklanken, cijfers en leestekens, gebaseerd op toets “Letterclubs Schrijven”, deze is afgebeeld
onder de cijfers, vanaf n, m, p, h. Bron: Handleiding Pennenstreken groep 3)
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Bijlage 6: Moeilijke letters voor groep 3 volgens onderzoeker op de letter/cijferkaart:
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Bijlage 7.A: Groepsoverzicht: Moeilijke letters volgens groep 3 op de letter/cijferkaart:
alleen van kern 1 t/m 6 - nulmeting
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Bijlage 7.B: Groepsoverzicht: Lettertoets - alleen van kern 1 t/m 6 - nulmeting
Lettertoets groep 3 – Nulmeting (X : fout)
Rood: Kinderen die al vanaf begin groep 3 moeite hebben met leren schrijven, deze
hebben deelgenomen aan de oplossingsgerichte schrijfbegeleiding.
Geel: kinderen met veel fouten, maar die niet opvielen bij het dagelijkse schrijfproces.

Bijlage 8: Tips voor de juf, ingevuld door groep 4/5
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Bijlage 9: Tips van groep 4/5, gerubriceerd
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Bijlage 10: Toelichting bij de titel van het onderzoeksverslag
Titel meesterstuk bij het afstuderen van de Master MRT – Fontys OSO - juni 2012

De puntjes op de i zetten
Oplossingsgerichte Schrijfbegeleiding in groep 3
Wie de puntjes op de i zet, gaat zeer nauwkeurig te werk, bijvoorbeeld door ook de (laatste)
kleine onjuistheden in een tekst op te sporen en te verbeteren.
Maar de puntjes op de i zetten kan ook in het algemeen worden gebruikt in de betekenissen
'vervolmaken' en 'tot in detail uitwerken'.
De uitdrukking gaat terug op de praktijk van het schrijven met de hand. Wie niet in blokletters
schrijft, maar de letters verbindt, schrijft elke i aanvankelijk zonder puntje. Het puntje wordt
pas gezet aan het einde van een woord, wanneer de pen van het papier wordt getild. Wie de
puntjes niet zet, is niet zo precies; wie dat wel doet, is dat juist wel. Vandaar dat de puntjes op
de i zetten 'precies te werk gaan' kon gaan betekenen.
http://www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/de-puntjes-op-de-i
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Bijlage 11:
TIJDPAD v/h

Tijdpad van het onderzoek
Welke activiteiten zijn ondernomen?

Dataverzameling: Waar / Bij wie?

ONDERZOEK
September 2011

Oktober 2011



onderzoeksvraag bedenken



ik zelf



critical friends vragen



ik zelf



onderzoeksvoorstel formuleren



overleg met critical friends



medewerking vragen aan het



betrokken groep 3 collega’s

November 2011
December 2011

onderzoek


onderzoeksvoorstel bekend
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betrokken groep 3 collega’s

maken


literatuurstudie



ik zelf



hoofdstuk 1, 2 en 3 schrijven



ik zelf



toestemmingbrief naar ouders van



ik zelf in overleg met directie

groep 3 en 4


vraaggesprek



met 6 kinderen van groep 4



toetsen van schrijfkwaliteit:



bij 6 kinderen van groep 4



bij alle 18 kinderen van gr 3



m.b.v. literatuur, door mijzelf in

lettertoets en tekst
Januari 2012



inventariseren en preciseren van

Februari 2012

probleemletters en cijfers

Maart 2012

(nulmeting) toets en mening


vragenlijst voor collega’s
opstellen

overleg met critical friends



deze checken



bij critical friends



vragenlijst doorsturen



naar groep 3 collega’s



verwerken van gegevens



ik zelf



literatuurstudie afronden



ik zelf



toestemming voor deelname aan



Tijdens rapportgesprek, aan

individuele schrijfbegeleiding

ouders van 4 kinderen uit groep
3 die meer moeite hebben met
schrijven.

April 2012



uitleg werkwijze, opstellen plan



van aanpak en doelen formuleren

door mijzelf in overleg met de 4
kinderen (in tweetallen)

voor de individuele
schrijfbegeleiding


vragen om ‘tips voor de juf’ en



bij groep 4 /5 (25 kinderen)

mening op letter/cijferkaart welke
tekens wel/niet moeilijk
Mei 2012

Juni 2012



oefenmomenten



met 4 kinderen van groep 3



schrijven van H4



ik zelf



oefenmomenten



met 4 kinderen van groep 3



eindmeting



bij deze 4 kinderen



evalueren van aanpak



met deze 4 kinderen



conclusies formuleren



ik zelf in overleg met critical
friends



presenteren



aan medestudenten en
begeleiders



schrijven van H5 en H6



ik zelf



het onderzoeksverslag afmaken



ik zelf



de puntjes op de i zetten!



ik zelf



inleveren meesterstuk



bij begeleider

Juli 2012



beoordeling



door begeleider

Augustus /



presenteren



aan de betrokken groep 3

september 2012

collega’s en aan mijn eigen
collega’s van ons schoolteam
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Bijlage 12: Inventarisatie van antwoorden op open vragen in de vragenlijst; door
collega’s die op andere scholen lesgeven aan groep 3:
Wat vind je belangrijk dat kinderen al kunnen voordat ze in groep 3 starten (met schrijven)?
Goede potloodgreep (6x), goede zit-schrijfhouding (3x) losmaakoefeningen al bekend sinds
voorbereidend schrijven (1x); kennis van begrippen (vooraan, naar boven enz) (1x); kleuters alleen
met hetzelfde lettertype (schrijfletters) van groep 3 in aanraking laten komen, dus géén hoofdletters
of iets dergelijks (1x)
Welke andere zaken vind je van invloed op schrijfproces of schrijfproduct?
Lege tafel; Gebruik / steun van andere hand om papier vast te houden (2x); goed schrijfmateriaal;
goede potloden (stabilo’s zijn een pré); grove + fijne motoriek; ruimtelijk inzicht; schrijfrichting;
goede schrijfhouding (3x); passende tafel en stoel; ontspannen (2x); voordoen / nadoen van
schrijfbewegingen, letters en cijfers; herhaling van letters, cijfers en schrijfbewegingen in
verschillende groottes; papiertransport
Wanneer start je met het methodisch schrift?
Direct bij start groep
- Duidelijk voor de kinderen
3 (4x)
- Parallel aan Veilig Leren Lezen
- Sluit aan bij leesmethode , zo gaat het stapsgewijs
- Werkt prettig en duidelijk voor de kinderen
- Extra ondersteuning bij het aanleren van de letters (lezen en
schrijven)
Na 6 weken (1x)
- Eerst 17 lessen van het ruitenwisserprogramma
- Te weinig aanbod cijferschrijven, dus met behulp van Remelka in
eerste 6 weken extra oefening in cijferschrijven
Na de herfstvakantie
- Omdat bij veel kinderen de schrijfmotoriek in augustus nog niet goed
(1x)
ontwikkeld is. Na de herfstvakantie al veel beter.
Wat zijn veel voorkomende problemen? (vr 21); Ik zie terugkerende moeilijkheden als… (vr 24)
De p staat op het lijntje in plaats van dat hij er doorheen zakt; Zodra ze aan elkaar gaan schrijven
worden weleens puntjes of streepjes vergeten na het schrijven van een woord; Bij veel kinderen veel
problemen met aa + oo; Juist aangeleerde volgorde van een letter, sommige kinderen maken toch
weer eigen volgorde, (bijvoorbeeld o rechtsom); Goed zitten is vaak moeilijk; Schrijfhouding: veel
kinderen zitten met neus dicht op werk; Potlood krampachtig vasthouden; Schrift niet schuin;
Foute pengreep (2x); Letters onderaan beginnen; Thuis foute letters aangeleerd hebben; Verkeerde
vormgeving van cijfers / letters; Verkeerde plaats om te starten; Foute verbindingen; Verkeerde
groottes van de letters / cijfers en halen; Geringe spierspanning; dcd-vermoeden; lange lussen;
letters met elkaar verbinden; groot schrijven op kleine liniëring; moeite met omzetten van blokletter
in schrijfletter;
Welke letters ervaar jij als lastig aan te leren?
(vraag 27) (Zie ook tabel figuur 4.1.6)
-

geen
f,b,k,z,r
aa

Welke letters ervaren de kinderen als moeilijk?
(en waar blijkt dat uit?)
-

lusletters (hier worden het vaakst
foutjes mee gemaakt)
aa + ei, ui, eu (vaak 2e letter eerst spoor
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-

q,t,x,
r,k,uu,ei,eu (verbinding naar 2e letter gaat
vaak mis)
b,k, f

van de verbinding terug gevolgd)
- aa +oo (haakje boven of onderaan)
- aa wordt te vroeg in het jaar
aangeboden
- uu (wordt soms ui zonder puntjes)
- q,t,x, z,r,w,f, (z en r lijken dan te veel op
elkaar)
- b,k,f, (resultaten en reacties)
- r (vooral golfje; ervaring leert dat ook
dat goedkomt)
Deze gegevens van beide vragen heb ik samengevoegd als “volgens mening van collega’s” in tabel….
“Wat zijn moeilijke letters voor groep 3” en gebruikt in grafiek…..”Letters die moeilijk zijn te schrijven
in percentages door groep 3 (mening); door groep 4 en 5 (mening) en mening van leerkrachten van
gr 3 ( inclusief ik zelf ) en uit de door mij beoordeelde lettertoetsen.
Heb je een specifieke aanpak? (6x ja): Deze bestaat uit:
 Afhankelijk van kind en van situatie.
 Deze kinderen extra oefening geven op grotere liniering.
 Voor het oefenen in het werkschrift eerst oefenen in zandtafeltjes (NOG VERDER
UITLEGGEN!!!!)
 Steeds mondeling begeleiden bij het voordoen op het bord.
 Kinderen vinden het erg leuk om een “verkeerde”letter te zien.
 Steeds herhalen en rondlopen en ingrijpen waar nodig.
 Als het echt niet lukt: samen in de lucht en op tafel schrijven, daarna hand van het kind vast
houden + sturen met verbale ondersteuning. Dit herhalen en steeds losser vasthouden,
totdat het kind het zelfstandig kan met enkel verbale ondersteuning.
 Warming up – zithouding met liedje – letter voordoen op bord en in de lucht –
losmaakspelletjes – herhalen van de schrijfregels – rondlopen tijdens het schrijven +
aanwijzingen geven tussendoor + verbeteren + nog eens voordoen op bord tussendoor –
fouten visueel maken + goede ernaast (laten) schrijven.
Welk onderdeel zit in jouw les?
Auditieve informatie over letterspoor (5x)
Zeggen wat ik doe tijdens voorschrijven (2x)
Mondeling begeleiden
Benoemen wat ik doe
Verbale ondersteuning

Tactiel / tast (5x)
Begin groep 3 : schuurpapieren letters
Eerst oefenen op groot vel met wasco
Met vinger op tafel
Zandtafeltjes

Grote motoriek zoals beweegoefeningen (6x)
Op tafel/in de lucht
In de lucht + grote bewegingen op bord
Bewegen met linten
Voor het schrijven oefeningen (wordt wel eens
vergeten)

Visuele informatie (6x)
Voordoen
Voordoen op digibord
Voordoen op bord + letterkaart
Wandkaarten + voordoen op digibord
Op digibord opgenomen filmpjes afspelen: zo
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Fijne motoriek hand / vingerspieren (6x)
Vingerspelletje
Vingeroefening met behulp van versje
Voor het schrijven oefeningen (wordt wel eens
vergeten)
Aan de hand van “Schrijven zonder pen”: versjes,
handklap spelletjes, doen alsof muziek instrument
bespeeld wordt.
Picto’s over vorm of schrijfproces (4x nee)
Letterkaart met pijltjes en cijfers erop
Zonder voorbeeld de letter schrijven
Schrijfschrift (5x)
Methodeschrift (netschrift en oefenschrift (1x)
Schrijven de kinderen al voordat de bladzijde in
het schrijfmethodeschrift wordt gemaakt? Wat en
hoe?
(1x nee)
(3x ja)
Eerst oefenen in oefenschrift, volgende dag in
netschrift
Extra gewoon schrift om de behandelde letters nog
eens te oefenen.
Beoordelen / nakijken ? Hoe?
Kinderen mogen een letter die ze mooi gelukt
vinden versieren en soms doet de leerkracht dat
Altijd foute letters verbeteren en dit bespreken
met de kinderen
Ik kom langs als ze bezig zijnen als ze klaar zijn en
corrigeer dit
Werk samen met kind individueel nakijken (ZIE
VRLIJST)!!! Nadruk op proces
Werk van sterke schrijvers na de les nakijken
Later in het schooljaar alleen op schrijfresultaat
nakijken
Met rode pen een voorbeeld in het schrift en met
kind het voorbeeld namaken
Krul en stickers
Kiezen van een schrijfkampioen ter motivatie
(bijvoorbeeld met diploma of stickerkaart…)
Indien mogelijk samen bespreken met kind wat
goed is en wat beter kan
Directe feedback: als er tijd voor is, anders pas de

sta je er niet voor
Heb jij “stokpaardjes” voor het schrijven?
Niet echt (2x)
? (2x)
“Dikke, dikke Daan: eerst zijn buik en zijn stok
er achteraan.”
‘Niet te snel beginnen met schrijven! Pas na de
herfstvakantie. In groep 4 wordt derde
schrijfschrift van groep 3 herhaald.
Rijmpjes over schrijfvorm en of schrijfproces
(4x ja) (2x nee)
Versjes mbt vingeroefeningen
Rijmpjes : +! HUIB
Digibord software behorend bij de
schrijfmethode
(6x nee)
Schrijven de kinderen na de bladzijde in het
schrijfschrift nog meer?
Ook in werkschriften van Veilig Leren Lezen.
In de schrijfschriftjes bij de methode Veilig
Leren Lezen.
Extra oefenen op een blaadje, later in een
schriftje met lijntjes (ook dictee in dit schriftje)
Ja: werkschriften van VLL, dictee, woordjes bij
stickervellen, en bij klikklak- en clusterboekje.
Welk schrijfmateriaal gebruik je? Wanneer /
bij welke taak
Allemaal zelfde potlood
Kleurpotloden bij ruitenwisserprogramma,
vulpen wordt in blok b (Mijn eigen handschrift)
geïntroduceerd (alleen bij schrijfles)
Begin gewoon potlood met gripje er op.
Kinderen hebben soms zelf stabilo-potlood
Vanaf ongeveer half december af en toe met
vulpen (of stabilo-vulpen)
Kinderen die moeite hebben met fijner werk:
met wasco op grote vellen.
Begin groep 3: alleen driekantig potlood, vanaf
januari: vulpen (bij schrijfles en dictee) rekenen
alleen potlood
Ik zou graag dikke driekantige schrijfpotloden
hebben: hoeven minder vaak geslepen worden
Kinderen schrijven vvornamelijk met
schrijfmateriaal van school, alleen voor
stabilo’s (potlood en –vulpen) worden
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volgende dag.
Leerkracht kijkt werk na (3x ja)
Ook door versieren mooie letter
Eind groep 3 af en toe een cijfer geven
Nabespreken: klassikaal / individueel? Hoe?
Klassikaal: wat was er moeilijk
Niet altijd
Klassikaal na de les en meer individueel terwijl ik
rond loop

uitzonderingen gemaakt.

Zelfevaluatie: kinderen kijken eigen werk na?
Hoe?
(3x ja)
(1x nee)
Wat is de mooiste letter die je hebt
geschreven?
Na laten kijken door kinderen in hun groepje
Elkaars werk nakijken(vooral bij spelling) en
gelijk letten op hoe het is geschreven
Kinderen mogen letter versieren die mooi
gelukt is. Soms ook bij een ander kind
Smileys:  bij mooie letter;  bij lastige letter,
ook wel eens in schrift van een ander.

Zou je met vragen over schrijfonderwijs bij een MRT-er aankloppen voor hulp of advies? Voor
welke vragen wel/niet?
(1 x ?; 1 x nee; 2 x ja; 2 x JA!)
1 x nee: Ik denk dat je zelf door het vele doen wel weet hoe je het aan moet pakken
JA!:
Als kinderen na enkele maanden nog geen leesbare letters kunnen schrijven
JA!:
Voor een kind waarbij schrijfmotoriek dusdanige problemen geeft dat het letters niet kan
weergeven en ik het niet kan helpen. Voor alle vragen die ik zelf niet kan oplossen, als ik een
kind niet goed kan helpen.
Ja:
Voor individuele vragen bij bepaalde kinderen: hoe je hen het beste kunt begeleiden.
Ja:
Hoe train je spierspanning in vingers?
Mis je nog iets: (1 x ?; 3 x nee; 1 x ja)
Ja: toetsing. Geen toetsen in groep 3. Elke les wordt nagekeken en beoordeeld
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Bijlage 13.A: Inventarisatie antwoorden van 6 collega’s op vragenlijst (vraag 1 t/m 12)
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Bijlage 13.B: Inventarisatie antwoorden van 6 collega’s op vragenlijst (vraag 13 t/m 24)
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Bijlage 13.C: Inventarisatie antwoorden van 6 collega’s op vragenlijst (vraag 25 t/m 29)
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Bijlage 13.D: Inventarisatie antwoorden van 6 collega’s op vragenlijst (vraag 30 t/m 35)
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