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specialistenkatern

uit groep 3 met de 4-Vaardighedentest 
getest: 85 kinderen (6%) scoorden in 
categorie ‘rood’ en kwamen in aanmer-
king voor specialistische ondersteu-
ning. Uiteindelijk is daarvan bij 43 van 
deze kinderen een hertest afgenomen, 
waarna vijftien kinderen zich van de rode 
naar de oranje en zelfs zeven kinderen 
van de rode naar de groene categorie 
 ontwikkelden.3
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Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek
Fysieke activiteit is belangrijk voor de lichamelijke- en mentale gezondheid.1 Kinderen met motorische problemen zijn echter 
minder fysiek actief dan hun leeftijdgenootjes.2 Het is dus zaak om motorische problemen al vroeg in de ontwikkeling op te 
sporen. In het onderzoeksproject ‘Gymmermansoog’ van het lectoraat Bewegen In en Om School (BIOS) van de Hogeschool 
van Amsterdam is daarom de ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek ontwikkeld.3,4 Welke rol heeft de therapeut bij de 
gezonde (motorische) ontwikkeling van kinderen in het primair onderwijs?

Tekst: Johannes Noordstar, Petra van Schie, Dayenne L’abée en Mirka Janssen

Leerkrachten, zorgteams, ondersteuners 
en therapeuten (kinderfysio-, kinder-
oefen-, en kinderergotherapeuten) 
 zoeken binnen een ondersteuningsroute 
de samenwerking voor een optimale ont-
wikkeling van kinderen. Binnen de onder-
steuningsroute Bewegen en Motoriek 
wordt de eerste stap uitgevoerd door de 
vakleerkracht Bewegingsonderwijs (zie 
voor een schematische weergave  
www.kngf.nl/fysiopraxis). De vakleer-
kracht Bewegingsonderwijs brengt de 
motoriek van alle kinderen in groep 3 in 
kaart en, op indicatie, ook van kinderen 
uit hogere groepen. Hiervoor gebruikt de 
vakleerkracht de 4-Vaardighedentest 
(4S-test), een valide en betrouwbaar 
meetinstrument om op snelle en eenvou-
dige wijze de grove motoriek te meten.5,6 

De test bestaat uit vier vaardigheden: 
Stilstaan, Stuiten, Springen-Kracht en 
Springen-Coördinatie en kent drie cate-
gorieën: a) minder dan drie maanden 
achterstand (groen), b) tussen de drie en 
vijftien maanden achterstand (oranje) 
en c) meer dan 15 maanden achterstand 
(rood). Kinderen in de categorie ‘groen’ 
scoren leeftijdsadequaat. Zij nemen 
zonder problemen deel aan gymlessen, 
buitenspelen en sportactiviteiten. ‘Oranje’ 
kinderen vallen in de categorie ‘matige 
motoriek’. De motoriek van deze kinde-
ren moet extra gestimuleerd worden. Dit 
kan in de vorm van extra ondersteuning 
tijdens de gymles, maar ook met motori-
sche remedial teaching (MRT) of Gym+. 

De vakleerkracht Bewegingsonderwijs 
voert de extra ondersteuning zelf uit. Bij 
kinderen in categorie ‘rood’ wordt ook de 
intern begeleider betrokken. Die kinde-
ren hebben namelijk specialistische zorg 
nodig, in de vorm van een motorische 
interventie gegeven door een therapeut.

Kinderen in de ‘rode’ categorie
De ondersteuningsroute Bewegen en 
Motoriek beschrijft duidelijk hoe het 
traject van kinderen in de categorie 
‘rood’ verloopt. Kinderen met een ern-
stige achterstand hebben zorg bui-
ten school nodig. De vakleerkracht 
Bewegingsonderwijs, de intern bege-
leider en de groepsdocent bereiden 
samen een gesprek met de ouders voor 
om hun toestemming te vragen voor 
doorverwijzing naar de jeugdarts. De 
jeugdarts kent het gezin en de omstan-
digheden en heeft een beeld van de ont-
wikkeling van het kind van 0 tot 6 jaar. 
Op basis daarvan kan de jeugdarts bepa-
len welke vervolgstappen zinvol zijn. Via 
de jeugdarts kan een therapeut, of zo 
nodig andere specialistische zorg, inge-
schakeld worden voor nader onderzoek 
en/of behandeling.
De therapeut inventariseert de hulpvraag 
bij het kind, ouders, groepsleerkracht en 
vakleerkracht. Indien noodzakelijk wordt 
een behandeling gestart, mogelijk in de 
eerste lijn of de therapeut verwijst door 
voor diagnostisch onderzoek. Tijdens de 
behandeling is er regelmatig contact tus-
sen de therapeut en de vakleerkracht. Zij 
bespreken samen op welke manier ‘rode’ 
kinderen op hun eigen niveau kunnen 
deelnemen aan de gymles. 

Resultaten uit Amsterdam
De ondersteuningsroute Bewegen en 
Motoriek is op 36 scholen in Amsterdam 
uitgevoerd en geëvalueerd op effect 
en proces. In totaal zijn 1.524 kinderen 
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Literatuur: www.kngf.nl/fysiopraxis

Dr. Johannes Noordstar, prak-
tijk voor kinderoefentherapie 
Kind & Motoriek; Instituut 
Bewegingsstudies, Hogeschool 
Utrecht; Wilhelmina Kinderziekenhuis/
UMC Utrecht

Dr. Petra van Schie, afde-
ling Revalidatiegeneeskunde, 
Amsterdam UMC, locatie VUmc

Dr. Mirka Janssen, lector Bewe-
gen In en Om School (BIOS), 
Hogeschool van Amsterdam

Drs. Dayenne 
L’abée, docent-onderzoeker 
en  projectleider lectoraat 

Bewegen In en Om School, 
Hogeschool van Amsterdam

MEER wETEN?
De ondersteuningsroute Bewegen en 
Motoriek vind je in het onderzoeksver-
slag van ‘Gymmermansoog’ (HvA).3 Ook 
kun je contact opnemen met Dayenne 
L’abéé via d.k.m.labee@hva.nl.


