
In de SASS-groepsinterventie vormen het belang van leren schrijven 
én de manier hoe we kinderen kunnen motiveren vanuit de 
zelfdeterminatietheorie de basisaspecten samen met het toepassen van 
de principes van motorisch leren. 
Dit brede en stevig gefundeerde wetenschappelijke kader vormt de basis van 
de SASS-groepsinterventie.

Hoe ziet de SASS-groepsinterventie eruit?

Vooraf aan de SASS-groepsinterventie selecteert de leerkracht 
de kinderen met handschriftmoeilijkheden. 
De leerkracht gebruikt hiervoor de Handschrift-QuickScan en SQT. 
De SASS-interventie kent een gestructureerde opbouw met 8 lessen voor groep 3 en 6 lessen voor groep 4. 
De interventie start met de inventarisatie-les: kindertherapeut en het groepje gaan aan de slag en stellen met 
elkaar individuele doelen vast die tijdens het volgen van het programma aan bod komen. De kindertherapeut leidt 
de wekelijkse co-teaching sessie in de klas en de kinderen herhalen tweemaal per week zelfstandig de oefenstof.

Doe je mee zodat alle kinderen met plezier leesbaar en soepel leren schrijven?

Meer informatie over de SASS-groepsinterventie lees je op de website www.SchrijvenNL.nl
Daar vind je ook de scholingsdagen, zowel voor leerkrachten als kindertherapeuten.

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar SchrijvenNL.nl@gmail.com
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Op de grens van onderwijs en zorg

Alle kinderen leren schrijven op school. Kinderen behalen betere schoolresultaten en hebben meer 
zelfvertrouwen wanneer ze leesbaar en soepel kunnen schrijven. Dit lukt de meeste kinderen, maar niet 
voor alle kinderen verloopt het leren schrijven succesvol. 
Veel kinderen in groep 3 en 4 hebben extra ondersteuning nodig in de vorm van aanvullende instructie en 
gerichte oefening. Uit onderzoek is bekend dat een kortdurende en gerichte 
ondersteuning effectief is om hen weer mee te laten doen met de groep. 
Daarom hebben wij een evidence-based groepsinterventie ontwikkeld 
voor kinderen uit groep 3 en 4 zodat ze snel weer kunnen aanhaken 
bij het handschriftniveau van de groep.
Binnen dit co-teaching programma werken kindertherapeut en 
leerkracht samen en versterken elkaar in de aanpak. 

De SASS-groepsinterventie vindt plaats in de klas. 

Samen aan de slag met schrijven!

Voor leerkrachten en kindertherapeuten!

SASS!


