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Kinderergotherapie in 
passend onderwijs!
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Voor alle kinderen, met en zonder een beperking, is het belangrijk dat zij 

verschillende schoolse vaardigheden naar tevredenheid kunnen uitvoeren. 

Voor sommige kinderen is dat niet vanzelfsprekend, zij hebben moeite met 

vaardigheden en activiteiten in bijvoorbeeld de klas, op het schoolplein 

of tijdens de gym. Als u als leerkracht dergelijke problemen signaleert 

bij één of meerdere kinderen in uw klas, kan het inschakelen van een  

kinderergotherapeut in veel gevallen erg waardevol zijn. 

Wat Kan Kinderergotherapie voor een Kind op school beteKenen? 
Kinderergotherapeuten begeleiden kinderen in de schoolsetting om hun 
vaardigheden te optimaliseren, zodat zij succesvol aan het onderwijs kunnen 
deelnemen. Kinderergotherapie heeft het meeste effect in de omgeving van 

de leerling; zoals in de klas, op het schoolplein, in het speellokaal of bij 
de tussenschoolse opvang. Kinderergotherapeuten inventariseren 

en trainen vaardigheden en optimaliseren de omgeving; zoals het 
schoolmeubilair of de inrichting van de speelplaats. Daarnaast 
wordt de sociale omgeving ondersteund, zoals de leerkracht, 
ouders en klasgenootjes. Uit onderzoek blijkt dat het aanpassen 
van de schoolse omgeving de onderwijsresultaten van de hele klas 
positief beïnvloeden.

“Ik begrijp de problemen van 

deze leerling nu beter en kan 

hem gericht ondersteunen bij 

het zelfstandig werken.”

(leerkracht van groep 3)
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- Zijn er aanpassingen nodig? 
- Welke voorwaarden mist het kind? 
Enzovoorts...

Kinderergotherapeuten geven ook trainingen en workshops over bijvoorbeeld 

werkhouding, werkorganisatie, voorbereidend schrijven, het schrijven, spelen 

op het schoolplein of de tijdens de gymles.

Kinderergotherapeuten WerKen samen met bijvoorbeeld;
de leerling: om deelname binnen de verschillende leeromgevingen te 
optimaliseren.
de ouders: om hen te begeleiden het kind te ondersteunen in zijn/haar 
leervaardigheden, het functioneren op school en zo nodig ook thuis.
de leerkrachten en intern begeleiders: door het geven van kind-specifieke 
advisering en coaching. 
de directie en zorgcoördinatoren: door begeleiding bij het opzetten van 
trainingen voor leerlingen, personeel en ouders. Het geven van advies over 
de inrichting en het aanpassen van het schoolgebouw, de aanschaf van 
materialen en de inhoud van het curriculum (bijvoorbeeld de schrijfmethode). 

Kinderergotherapeuten zijn werkzaam in het basisonderwijs, het voortgezet 

onderwijs en het speciaal onderwijs. 

Wat doet een Kinderergotherapeut?
Samen met het kind, leerkracht, ouders en/of andere betrokkenen bespreekt de 
kinderergotherapeut welke vragen er zijn, welke activiteiten het betreft en hoe 
belangrijk deze zijn voor het kunnen volgen van het onderwijs. Het uitvoeren van 
gestandaardiseerde observaties en/of tests geeft duidelijkheid over de oorzaak 
van het probleem. Deze tests en observaties zijn gericht op de dagelijkse 
activiteiten, de schoolse vaardigheden en de voorwaarden die een kind daarvoor 
nodig heeft. Op basis hiervan worden in overleg met de leerkracht en de ouders 
de doelen bepaald. Daarna volgt de interventie door training en begeleiding van 
het kind en door het geven van adviezen aan de leerkracht. 

voor Wie is Kinderergotherapie bedoeld?
Kinderergotherapie is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met het 
uitvoeren van de verschillende activiteiten op school. Zoals werkjes maken, 
knutselen, samenwerken, actief luisteren in de kring, huiswerk maken, spelen 
op het schoolplein en gymactiviteiten. Daarbij gaat het niet om de educatieve 
begeleiding, zoals het leren, het lezen en het rekenen. Kinderergotherapeuten 
begeleiden het kind in het uitvoeren van de verschillende activiteiten op 
school. Antwoorden op de volgende  vragen zouden daarbij aangereikt  
kunnen worden:
- Wat heeft een kind nodig? 
- Welke leerstrategie gebruikt het kind? 
- Welke instructie kan een leerkracht het beste geven? 
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vergoeding 
Als er sprake is van kind-specifieke problemen kan dit vergoed worden door 
de zorgverzekeraar. Advisering en trainingen gericht op de volledige klas 
worden gefinancierd door de school. 

Voor meer informatie en een adres van een kinderergotherapeut bij u in de 
buurt, kijk op www.ergotherapie.nl of www.ketp.nl.

“Zij kan nu met plezier meespelen op het schoolplein, 

zonder dat een juf haar steeds moet begeleiden.” 

(moeder van een kind in groep 5)

• 6 •

meedoen op school is een recht van elk kind 

en ook hét doel van passend onderwijs.



ergotherapie nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
tel 030 26 28 356
en@ergotherapie.nl
www.ergotherapie.nl


