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Regionaal expertiseteam De Twijn

Het Regionaal Expertiseteam biedt ondersteuning aan reguliere 

scholen (PO, VO, S(B)O) rondom leerlingen met:

• medisch lichamelijke zorg

• (neuro)motorische ontwikkelingsproblematiek

• langdurige ziekte

• somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

• zeer moeilijk lerend niveau

Onderdeel van: Onderwijscentrum de Twijn in Zwolle, speciaal 

onderwijs



Regionaal expertiseteam De Twijn

Groot team van experts:

• Ambulant begeleiders

• Ergotherapeuten

• Verpleegkundige 

• Ambulant begeleider Bewegingsonderwijs

• Orthopedagoog,

• Rekenspecialist en RD4 screener

• Experts Rouw en verlies

• Experts NAH (Niet aangeboren Hersenletsel)

• Beeldcoaches

• Kindercoaches



Wat vragen wij van 

het kinderbrein gedurende een dag ?



Eerst bewegen, dan leren…?

Neuromotorische rijping



Wat gebeurt er nu waar?



Ontwikkeling volgens de functieblokken 

van Luria

1e functieblok

2e functieblok

3e functieblok



Wat zie ik van de reflexen in de klas ? 

:

MORO ATNR

STNR TLR

En ook nog: palmaire, zoek-zuig-, spinale galant-reflex 



Wat is er voor nodig?



Wat is er voor nodig?



Eerste functieblok

Prikkelverwerking

7 zintuigen:

• Visueel

• Auditief

• Olfactoir (reuk)

• Gustatoire (smaak)

• Tactiel

• Vestibulair

• Proprioceptief

4 type kinderen:

• Leerling die zintuigelijke prikkels zoekt: 

onderprikkeld en actief

• Leerling met een gebrekkige registratie 

van zintuiglijke prikkels: onderprikkeld en 

passief

• Leerling die gevoelig is voor zintuiglijke 

prikkels.

• Leerling vermijdt zintuigelijke prikkels: 

overprikkeld en actief



Is hij nu overprikkeld of onderprikkeld?

www.7zintuigen.nl

http://www.7zintuigen.nl/


Tweede functieblok

Lateralisatie
Ontwikkeling van de hersenbalk van zandpad naar snelweg



Tweede functieblok

Welke problemen kunnen er ontstaan als het zandpad geen snelweg wordt 

(cq. wat als het lateralisatieproces onvoldoende doorlopen wordt?)

Drie syndromen

Syndroom van totale onmacht

• Slurfmotoriek

• Geen samenwerking van beide armen 

handen

• Nauwelijks beleving bij woorden

• Geen proceskennis

• Omkeringen om de horizontale as (p-d) 

(6-9)

Syndroom van voortdurende symmetrie (uitblijven 

lateralisatie)

• Omkeringen om de verticale as (verwisseling 

van b-d) 

• Schrijven in spiegelbeeld

• Lezen/werken van rechts naar links

• Moeite met volgorde

• Lezen en schrijven blijft spellenderwijs, geen 

woordbeeld

Syndroom van te vroege lateralisatie

(de symmetrische periode wordt 

overgeslagen of duurt te kort, waardoor 

een kunstmatige lateralisatie ontstaat)

• Gevoelsarmoede, gebrek aan 

uitdrukkingsvermogen

• Weinig beleving bij woorden

• Trage daadvoorstelling na een verbale 

opdracht

• Bij een verhaal kunnen ze wel de volgorde 

en feiten onthouden, maar de handelende 

samenhang ontbreekt

• Het leren beperkt zich tot van buiten leren.

• Moeite met redactiesommen

• Goed zijn in meten in het platte vlak, niets 

snappen van ruimtelijke figuren



Even oefenen



Bewust werken aan de fijne motoriek



Observatieformulier



Derde functieblok

Executieve functies:



Altijd het allerbelangrijkst: 

bevriezen

vluchten

vechten

STRESS =



Nog vragen?

Monique Beek,

ergotherapeut

email: mbeek@detwijn.nl

Tel: 0612416316



Bedankt voor uw aandacht

&

Tot ziens


