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De cursus Schrijven zonder pen wordt georganiseerd door
Stroes in beweging en Van Gelder in beweging en vindt plaats
onder auspiciën van de Stichting Motorische Remedial
Teaching in beweging.
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Hans Stroes

Motorische Remedial Teaching (MRT) kan worden omschreven als extra zorg voor kinderen die problemen ervaren in
speel- en bewegingssituaties. Het verkleinen van deze bewegingsproblemen kan grote invloed hebben op de sociaalemotionele ontwikkeling. Deze cursus is bestemd voor leerkrachten in het primair onderwijs en docenten lichamelijke
opvoeding uit PO en VO, IB-ers en RT-ers en kan een onderdeel vormen van de Tweejarige opleiding tot Motorisch
Remedial Teacher. U kunt hierna eventueel MRT kleine motoriek & schrijven 2 volgen.
De gehele opleiding bestaat uit de 5 modulen.

De cursus Schrijven zonder pen bestaat uit 6 dagdelen van 3 uur of 5 dagdelen van 3,5 uur.
Het signaleren en diagnosticeren van kleinmotorische/schrijfproblemen van het kind staat centraal. Aan de hand van
de Onderwijsgeschikte SchrijfMotorische Test (OSMT) observeer je het kind en stel je een handelingsplan op. In dit
handelingsplan wordt de link gelegd tussen het schrijven en de motorische ontwikkeling die hiervoor nodig is. Je
begeleidt het kind binnen de school en hebt contact met de ouders over de mogelijkheden buiten school. Binnen het
handelingsplan wordt rekening gehouden met de schrijfmethode die op school gehanteerd wordt. Als cursist
ontwikkel je een eigen visie op schrijven en leer je werken met verschillende mogelijkheden voor extra zorg op het
gebied van de kleine motoriek. Binnen de cursus worden vele interventiemogelijkheden toegelicht.

Thema’s bijeenkomsten
1.
2.
3.

bekijken van een schrijfprobleem – LVS kleine motoriek & schrijven

4.
5.
6.

literatuur: schrijven in relatie tot de motorische ontwikkeling - schrijfonderwijs en schrijfproblemen

testmethodiek Onderwijsgeschikte SchrijfMotorische Test (OSMT)
handelingsplan kleine motoriek - remediemogelijkheden en remediematerialen, zoals fijne motoriek kisten en
beweegkaarten
andere testmethodieken en verschillende schrijfmethodes
Eindpresentaties van de opdrachten: de cursist geeft een eindpresentatie over de casus schrijven. Je brengt het
kind in beeld, geeft inzage in de observaties kleine motoriek, het handelingsplan, de geboden remedie en de
evaluatie met kind en ouders. Je kunt hierin de literatuur die je hebt gelezen toepassen
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Opdrachten

Toetsing

1.

Vul het startformulier in.

Door docent in portfolio

2.

Leerlingvolgsysteem 1 –
Observeer 4 kinderen m.b.v. het LVS en maak daarvan videobeelden
Observeer de pengreep in OB, MB en BB van 10 kinderen.

Videobeelden in super- of
intervisiebijeenkomst
beoordeeld.

3.

Observeer één leerling m.b.v. de OSMT, de Onderwijsgeschikte SchrijfMotorische Test. Maak
hier filmbeelden van.

4.

Werk de observaties uit, maak een handelingsplan en start met de begeleiding van het kind.

5.

Maak remediebeelden en neem deze mee.

6.

Literatuuronderzoek - Bestudeer de literatuur in de cursusmap in relatie tot het kind
waarmee je gaat werken in de cursus.

Presentatie en verslaggeving op
papier in portfolio

7.

Gedurende de cursus stel je een portfolio samen. Tijdens de laatste bijeenkomst lever je het
portfolio in.

De docent beoordeeld

8.

Presentatie en verslaggeving op
papier in portfolio

Eindpresentatie

Voorwaarden

U dient een stage- of werksituatie te hebben, waarin u kinderen individueel kunt begeleiden en lessen
bewegingsonderwijs kan geven. U beschikt over de mogelijkheid met videobeelden te kunnen werken en heeft
daarvoor toestemming van de ouders om het beeldmateriaal te gebruiken tijdens de bijeenkomsten.

Locatie & data

Georganiseerd: Breda, Den Haag, Drachten, Enschede, Haarlem, Venlo, Zwolle
Data zie homepage www.allesinbeweging.net bij ‘Agenda’.
Incompagny op eigen locatie Minimaal 8 personen. Data en tijden in onderling overleg.

Docent

Hans Stroes

Contacttijd

18 uur

Studiebelasting

2 EC zonder portfolio, inclusief portfolio 4 EC

Prijs

Als losse cursus € 595, als onderdeel 2-jarige MRT opleiding € 520 Incl. cursusmateriaal t.w.v. € 65

Studiemateriaal
Niveau

MRT map 4 – Kleine motoriek & schrijven (€ 45,-) en toegang tot www.MRTinbeweging.net
Post-HBO

Evaluaties

“Plezierige cursus, erg op de praktijk gericht en daardoor goed toepasbaar in het onderwijs.”
“Ik heb een andere kijk op schrijfonderwijs gekregen.”
“Fijne cursus, boeiend. Duidelijk ondersteund met videobeelden.”
“De variatie in theorie, praktijk (videobeelden) en materialen bekijken en zelf dingen doen!”
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