Schrijven en sensomotoriek
Uit: ‘Schrijfkriebels’ van Monique Derwig

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende facetten van het schrijfproces is enig inzicht nodig in
de motorische en sensorische ontwikkeling van kinderen. Belangrijk is vooral de sensomotoriek: het
verband tussen zintuiglijke waarnemingen (sensoriek) en de motorische reactie hierop (motoriek). Door
middel van de motoriek treedt het kind in contact met zijn omgeving. De sensoriek geeft feedback over
de motorische handeling en helpt om de bewegingen doelgericht uit te voeren. Sensoriek en motoriek
zijn wel van elkaar te onderscheiden, maar niet te scheiden. Hoe iemand op zintuigprikkels reageert, is
via zijn motoriek te observeren.
Een voorbeeld
Als een kind beweegt met een potlood of pen, dan geven de ogen informatie over de bewegingsrichting,
de tast geeft informatie over het vasthouden van de pen, het bewegings/houdingsgevoel geeft
informatie over de zithouding, de beweging van de arm/hand en de weerstand van de onderlaag waarop
geschreven wordt. De sensoriek is nodig om de motoriek bij te sturen.
Motorische ontwikkeling
De motorische ontwikkeling wordt vaak beschreven aan de hand van motorische gedragingen. De
gedragingen in een bepaalde leeftijdsfase heten mijlpalen. Aan de hand van de mijlpalen is vast te
stellen of een kind zich conform zijn leeftijd ontwikkelt: ik zie een bepaald motorisch gedrag en dat hoort
bij een bepaalde leeftijd. Een mijlpaal zegt echter niets over de kwaliteit van het bewegen. Op basis van
de zes algemene ontwikkelingslijnen kan daar echter wel degelijk iets over gezegd worden.
1. Van centraal bewegen naar het bewegen vanuit de uiteinden van de armen en benen

(dissociatie)
Als we peuters observeren bij bijvoorbeeld het inkleuren van een tekening, dan is duidelijk te zien dat de
bewegingen met name vanuit de schouders komen. Hoe ouder het kind wordt, hoe meer de
bewegingsas zich verplaatst naar de vingers: het kind voert de beweging achtereenvolgens uit vanuit de
schouder, de elleboog, de pols en tenslotte vanuit de hand en de vingers. De centrale techniek kost
meer energie en is minder snel en nauwkeurig.
2. Van totaal bewegen naar geïsoleerd bewegen
Een pasgeboren baby beweegt met zijn hele lichaam en kan nog niet bewust zijn pols of vingers apart
bewegen. Om geïsoleerd te kunnen bewegen, dat is het apart bewegen van lichaamsdelen, moeten
eerst meer centraal gelegen delen gestabiliseerd zijn; het kind moet ze bewust in evenwicht kunnen
houden. Een voorwaarde voor het juist uitvoeren van bewegingen vanuit de arm is, dat het kind zijn
hoofd en romp in balans kan houden zonder dat het de armen daarvoor gebruikt. Om vervolgens
schrijfbewegingen te kunnen maken vanuit de vingers moet het in staat zijn om de pols te stabiliseren.
Pas dan kan het namelijk de vingers geïsoleerd bewegen. Is de rijping nog onvoldoende, dan beweegt
het kind vanuit de hele arm. De schrijfbeweging Is dan minder vloeiend en groter.
Kinderen die eigenlijk nog niet rijp genoeg zijn om geïsoleerde vingerbewegingen uit te voeren, hebben
baat bij een goede, stabiele zithouding!
3. Van meebewegen naar niet meebewegen
Als een kind onder de zes jaar een hand beweegt, bewegen vaak andere lichaamsdelen mee: de
geassocieerde bewegingen of synkinesiën: het kind zit te kleuren met de rechterhand en het gezicht of
de linkerhand bewegen ook. Deze synkinesiën hebben te maken met de rijping van het zenuwstelsel.
Zolang een kind geassocieerde bewegingen maakt, is het nog niet in staat om met twee handen twee
verschillende dingen te doen. De hand die niet kleurt, kan dan het vel papier nog niet vasthouden of naar
boven transporteren, omdat deze meebeweegt. Deze bewegingen kosten overigens veel energie. Als
synkinesiën veelvuldig voorkomen kan dat storend werken op het functioneren.

4. Van tweehandigheid naar éénhandigheid (lateralisatie)
In de loop van de ontwikkeling van een kind ontwikkelt zich één hand als voorkeurshand. De andere
hand krijgt een ondersteunende functie. Op den duur ontstaat er verschil in kracht, snelheid en
vaardigheid tussen beide handen. Indien een kind de lateralisatie nog niet heeft afgerond, gaat dit
meestal ten koste van de kwaliteit van bewegen.
Voorbeeld lateralisatieoefening/testje: na een voorbeeld door de leerkracht: 'Klap in je handen, tik
daarna met je linkerhand je rechterschouder aan en met je rechterhand je linkerschouder'. Kinderen die
niet kruisen, maar met lihand de lischouder aantikken. Dit testje zegt ook wat over 5 (kruisen van de
middellijn).
5. Het kruisen van de middellijn
Het lichaam wordt in twee gelijke helften verdeeld door de middellijn: een denkbeeldige verticale lijn.
Een jong kind kruist deze middellijn niet altijd. Pas als het een voldoende stabiele romppositie ontwikkeld
heeft, kan het kind met de rechterhand Iets aan zijn linkerkant pakken en omgekeerd.
6. Van enkelvoudige naar samengestelde handelingen
Mensen zijn in staat om verschillende (deel)handelingen tegelijkertijd uit te voeren, bijvoorbeeld lopen
en praten, schrijven en luisteren. Om zo'n dubbeltaak goed te kunnen verrichten, moet elke
deelvaardigheid tot op zekere hoogte autonoom zijn geworden. Voor het schrijven betekent dit onder
andere dat eerst de bewegingspatronen ingeoefend en geautomatiseerd worden. Pas dan is er ruimte
om bijvoorbeeld tussen lijnen te schrijven of aandacht te besteden aan spelling.

