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Stel u even voor dat u over geen kalenders,
geen agenda’s, zelfs niet over een horloge zou beschikken
om uw leven te organiseren en te ordenen …
Stel u even voor dat u over geen enkele mogelijkheid beschikt om uw 
leven te plannen, dat u helemaal niet in staat bent om vooruit te blikken 
op wat komen gaat,
op wat er u te wachten staat …
Zou uw leven dan niet één grote onleefbare chaos worden?
U zou niet meer weten wanneer de week begint
en wanneer het weekend eindigt.
U zou niet meer weten waar, wanneer en met wie u een afspraak heeft.
U zou overal te laat of te vroeg komen
en voortdurend voor gesloten deuren staan.
Hoe zou u zich staande kunnen houden in de maatschappij?
Zou u zich niet radeloos uitgesloten voelen?
Zou u nog iets begrijpen van wat er rondom u gebeurt?
Zou u nog kunnen volgen?
Zou u zich uiteindelijk, uit pure noodzaak en ellende
niet terugplooien op uzelf, u terugtrekken uit die wereld die zo 
onbegrijpelijk aan u voorbij lijkt te gaan?
Zou u niet heel graag wegkruipen in een klein veilig hoekje
waar de dingen eventjes niet veranderen …
(Autisme, dec.1997, jrg.16)

	 Om	goed	te	functioneren	hebben	mensen	nood	aan	overzicht	in	de	tijd.	Ze	
maken	een	planning	op	en	gaan	deze	noteren	op	een	kalender	of	in	een	agen-
da.	Zo	weten	ze	wat	gaat	komen	en	wat	niet.	Zo	kunnen	ze	zich	organiseren	en	
zich	hierop	voorbereiden.	

	 Voor	mensen	met	visuele	meervoudige	beperkingen	is	dit	niet	anders.	Ook	
zij	hebben	behoefte	aan	een	kalender	of	een	agenda,	iets	substantieels	waar	ze	
op	kunnen	zien	hoe	de	dag	of	week	in	mekaar	zit,	iets	waar	ze	steeds	kunnen	
naar	teruggrijpen.	

	 Wanneer	ziende	mensen	er	niet	toe	komen	te	leren	lezen,	bestaan	er	tal	
van	 alternatieven	 op	 verschillende	 abstractieniveaus	 om	 die	 dag-	 en	 week-
structuur	te	verduidelijken:	voorwerpen,	 foto’s,	prenten,	picto’s,	globaalwoor-
den.	We	spreken	hier	over	verwijzers:	ze	ver-wijzen	immers	naar	iets	dat	zal	
plaatsgrijpen:	hier	of	op	een	andere	plaats.	Ze	ver-wijzen	naar	wanneer	dit	zal	
plaatsgrijpen:	nu	of	later.	

Pieter, een blinde jongen met een motorische en mentale handicap, volgt in de lagere 
school het programma “sociale leerklassen”. Net als zijn klasgenootjes, Lisanne en 
Sam, heeft hij nood aan een alternatief en zeer functioneel leerprogramma, ook wat 
het leren lezen betreft.  Voorspelbaarheid van activiteiten en inzicht in de tijd is voor 
hen erg belangrijk en daarom nemen begeleiders de dagindeling als uitgangspunt bij 
het leren lezen. 
Lisanne en Sam zijn slechtziend. Hun leesprogramma is uitgebouwd in kleine, functi-
onele deelstappen waarbinnen zij allebei reeds heel wat mooie vorderingen gemaakt 
hebben binnen het functioneel lezen. Dit gaat van het herkennen en identificeren van 
pictogrammen naar het herkennen en identificeren van globaalwoorden binnen de 
dagstructuur tot het “pictolezen”. 

	 Sommige	personen	met	ernstige	visuele	beperkingen	zijn	aangewezen	op	het	tactiele	
kanaal	om	te	lezen	en	schrijven.	Om	het	brailleschrift	aan	te	leren	zijn	er	naast	de	auditieve	
leervoorwaarden	tevens	tactiel-haptische	en	tactiel-ruimtelijke	vaardigheden	nodig.	Bij	een	
aantal	van	deze	personen	vormt	net	het	verwerven	van	deze	vaardigheden	een	probleem.

Pieter komt wel tot auditieve analyse en synthese van woorden, maar hij valt uit op 
tactiel vlak. Voor kinderen als Pieter vertoont het leesprogramma weinig tussenstap-
pen. Het start met de herkenning van voorwerpen die gelinkt zijn aan de verschillende 
activiteiten binnen de dagstructuur. Eens deze voorwerpen als verwijzer gekend zijn, 
zijn er geen tussenstappen voor braille. Braille vereist heel wat vaardigheden op tac-
tiel gebied. Pieter beheerst deze vaardigheden niet en loopt vast, raakt gefrustreerd. 

Jana is een blind meisje met autisme. Om de wereld meer voorspelbaar te maken, 
wordt binnen de structuurklassen gewerkt met een individueel dagritmesysteem.
Voor ziende kinderen met autisme is dit eenvoudig te maken, maar voor blinde kin-
deren met autisme, die het niveau van de concrete voorwerpen overstijgen en geen 
braille beheersen, is dit bijzonder moeilijk. Jana is zo’n een meisje dat tactiel niet 
voldoende georganiseerd is waardoor ze de tactiele braillesymbolen niet aangeleerd 
krijgt.

En neem nu Lucas, een blinde adolescent met een matig mentale beperking. Hij heeft 
een zeer zwak ruimtelijke inzicht en te zwakke tactiele vaardigheden om de letters goed 
te herkennen. Ondanks jaren van  intensief oefenen van het brailleschrift, kreeg Lucas 
het braille lezen en schrijven niet goed genoeg onder de knie om functioneel te zijn. 

	 Tussen	 het	werken	met	 voorwerpen	 om	dagstructuur	 te	 verduidelijken	 en	 het	 brail-
leschrift	zijn	weinig	alternatieve	verwijzersystemen	beschikbaar.	In	Groot-	Brittannië	wordt	
het	Moon	schrift	als	tussenfase	gebruikt	maar	ook	hier	worden	tactiel-ruimtelijke	perceptu-
ele	leervoorwaarden	verondersteld.

	 Je	kan	natuurlijk	de	dagstructuur	blijven	concretiseren	via	voorwerpen.	Maar	sommige	
personen	zijn	het	stadium	van	de	voorwerpen	als	verwijzer	wel	echt	ontgroeid.	Ze	willen,	net	
als	hun	leeftijdsgenoten,	met	kaartjes	werken	of	met	een	agenda.	Ze	hebben	nood	aan	een	
tweedimensionaal	systeem	dat	overeenkomt	met	de	picto’s	en	prenten.	
Voor	hen	ontwikkelden	we	STP, het Senso- Tacto- Pictosysteem.
	

Inleiding
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	 In	het	voorjaar	2005	werd	een	werkgroep	opgericht	met	als	doel	een	eenvormig	tactiel	
systeem	op	picto-niveau	te	ontwerpen.	Een	leerkracht,	ergotherapeute,	orthopedagoge	en	2	
logopedisten	maakten	deel	uit	van	deze	werkgroep.	

	 We	startten	met	het	inventariseren	van	alle	activiteiten	die	vermeld	werden	in	de	bestaan-
de	dagschema’s	in	het	centrum.	Hieruit	selecteerden	we	de	34	meest	voorkomende	items.		
Voor	elk	item	gingen	we	op	zoek	naar	duurzaam	materiaal	dat	qua	textuur	duidelijk	tactiel	te	
onderscheiden	was	van	de	andere	materialen.	
We	besloten	om	de	6	meest	voorkomende	items	te	koppelen	aan	de	6	duidelijkst	te	onder-
scheiden	materialen.	Zo	werd	bijv.	 ‘thuis’	gekoppeld	aan	‘dekentje’	en	 ‘klas’	aan	‘ribbelmat’.	

	 De	volgende	28	 items	werden	door	de	 leden	van	de	werkgroep	gelinkt	aan	materialen.		
Sommige	werden	 toegekend	 vanwege	 het	 logische	 verband	 zoals	 ‘wassen’	 dat	 gekoppeld	
werd	aan	‘badstof’,	andere	kozen	we	willekeurig.
Vervolgens	gingen	we	op	zoek	naar	een	uniforme	en	duurzame	voostelling	van	de	materialen.		
Deze	materialen	zouden	vele	toepassingen	krijgen:	als	voorstelling	van	een	dagstructuurlijn,	
als	tactiele	verwijzer	aan	de	deuren,	als	agenda,…		Daarom	kozen	we	voor	een	degelijke	con-
structie	van	de	STP–plaatjes	:	rechthoekige	houten	plaatjes	waaruit	een	cirkel	van	5	cm	werd	
gezaagd		en	waarbinnen	het	STP-materiaal	aangebracht	werd.	Onderaan	is	plaats	voor	een	
aanduiding	in	brailleschrift	(zie	‘3.2.	ontluikende	geletterdheid’)	of	letters.

	 Omdat	de	houten	plaatjes	te	omvangrijk	waren	om	ze	in	een	agenda	te	bevestigen,	werd	
een	variant	gemaakt	:	de	items	werden	gekleefd	op	dunne,	ronde	schijven	van	5	cm	die	aan-
gebracht	werden	op	kartonnen	bladen.		Zo	kon	de	agenda	in	een	map	en	in	de	schooltas.
Ondertussen	 gingen	we	 aan	 slag	met	 enkele	 leerlingen	waarvan	we	 dachten	 dat	 ze	 baat	
zouden	hebben	bij	dit	verwijssysteem.	Eerst	werd	bij	de	leerlingen	interesse	opgewekt	voor	
het	STP	–	materiaal.	Daarna	werd	de	basisset	geïntroduceerd,	en	 ingeoefend.	 	De	eerste	
dagstructuurlijn	die	voorgesteld	werd	door	de	STP	–	plaatjes	verscheen.

	 In	het	huidige	systeem	worden	er	34	activiteiten	voorgesteld.	De	vraag	drong	zich	op	of	we	
activiteiten	niet	konden	onderverdelen,	bijv.	‘vrije	tijd’	onderverdelen	in	‘tv	kijken’,	‘gezelschaps-
spel’,	‘toneel’,….		We	kozen	er	echter	voor	om	dit	niet	te	doen,	omdat	de	onderverdelingen	per	
groep,	zelfs	per	gebruiker	verschillen.	

	 We	ontwikkelden	dit	systeem	net	vanuit	een	vraag	naar	uniformiteit	en	daarom	wordt	die	
uniformiteit	ook	bewaakt,	al	brengt	dit	beperkingen	met	zich	mee.
Het	verder	onderverdelen	van	activiteiten	vraagt	een	groter	aantal	tactiele	verwijzers.		Hier-
voor	is	er	een	groter	aantal	materialen	nodig	waardoor	er	te	weinig	tactiel	onderscheid	is	
tussen	de	materialen.

	 Het	is	niet	dat	er	tot	nu	toe	niets	bestond	op	vlak	van	tactiele	verwijzers	op	twee-
dimensionaal	niveau	binnen	het	Centrum	Ganspoel	maar	begeleiders	gingen	er	per	
individuele	vraag	zelf	naar	op	zoek.	Hierdoor	moest	iedereen	telkens	weer	het	warm	
water	uitvinden	en	waren	de	tactiele	picto’s	en	het	gebruik	ervan	gebonden	aan	be-
paalde	individuen,	klassen	en	groepen.	
Nu	stellen	we	een	eenvormig	uniform	systeem	voor	dat	zonder	problemen	kan	mee	
verhuizen	met	een	kind	naar	volgende	klassen	en	groepen	binnen	en	buiten	de	voor-
ziening.	

	 Het	Senso-	Tacto-	Pictosysteem	is	een	set	van	34	verwijzers	die	bestaat	uit	eenvou-
dige,	duidelijk	van	mekaar	onderscheiden	tactiele	pictogrammen.	Iedere	tactiele	picto	
verwijst	naar	een	welbepaalde	activiteit.	Op	deze	manier	willen	we	blinde	en	zwaar	
slechtziende	kinderen/volwassenen	op	 	specifieke	wijze	ondersteunen	bij	het	 lezen	
van	de	dagstructuur.	

Pieter zet momenteel zijn eerste stappen binnen deze methode en het doet 
deugd te zien dat deze methode werkt. 

Ook Jana leerde STP. Omdat ze over een heel goed tactiel geheugen beschikt, 
kon ze heel snel ‘de verwijzing naar’  onthouden. Ook is het een heel sterk  ‘ik-
gericht’  systeem: je leest immers wat je gaat doen. Dit spreekt Jana aan: het 
is nuttige en direct op haar gerichte informatie. Ze ‘leest’ en ook dat werkt 
motiverend in een klas waar andere ook ‘lezen’. Jana werkt nu vlot met haar 
dagschema, net zoals alle anderen in de autiklas.

Begeleiders zijn gestart met Lucas STP aan te leren en dit verliep redelijk vlot. 
Hij kent nu de verwijzers van zijn dagschema en gebruikt die in zijn klasagenda. 
Hij heeft die steeds op zak en kan hem zelfstandig raadplegen wanneer hij het 
wenst. Aanpassingen of wijzigingen in het dagschema worden steeds in zijn 
agenda aangebracht zodat hij zich zeker voelt over het verloop van de dag.

	 Met	STP	willen	we	een	leegte	opvullen	voor	kinderen	en	volwassenen	die	blind	zijn	
of	zeer	slecht	zien	en	het	niveau	van	de	concrete	verwijzers	overstijgen	maar	er	(nog)	
niet	toe	komen	om	braille	te	lezen.	Sommigen	zetten	daarna	de	stap	naar	braille	lezen,	
voor	hen	kan	STP	gezien	worden	als	een	tussenstap.	Anderen	zullen	deze	stap	nooit	
zetten	maar	beschikken	op	deze	manier	over	een	aangepast	specifiek	verwijssysteem	
dat,	in	analogie	met	het	picto-lezen	bij	slechtziende	kinderen	toch	ook	als	een	vorm	van	
functioneel	lezen	mag	beschouwd	worden.

Ontstaan
 



7

Op	representatienieau	onderscheiden	we	diverse	abstractieniveaus	van	verwijzers	nl.	van	
concreet	naar	(meer)	abstract.	
Voor	(slecht)ziende	mensen	onderscheiden	we	de	stadia	van	concrete	voorwerpen	naar	
foto’s	naar	prenten	naar	picto’s	tot	woorden.
Voor	blinde	mensen	onderscheiden	we	meestal	volgende	niveaus:	van	concrete	voorwerpen	
naar	braillewoorden.		STP	situeert	zich	tussen	beide	abstractieniveaus.	
Kinderen	aan	wie	STP	aangeleerd	wordt	bevinden	zich	op	representatieniveau	-	of	structu-
rerend	ordenen.	Ze	hebben	het	stadium	van	de	verwijzer	op	voorwerp-niveau	verworven:	ze	
hebben	geleerd	voorwerpen	te	gebruiken	als	ver-wijzer.	

Er is sprake van ontluikende geletterdheid
	 Ziende	kinderen	worden	dagdagelijks	ondergedompeld	in	een	wereld	vol	geschreven	
communicatie,	gaande	van	verpakkingen,	allerhande	reclamelogo’s	tot	woord-	en	cijfermate-
riaal	op	nummerplaten,	wegwijzers,	boeken,	tijdschriften,	TV,	software	enz.	Vóór	ze	starten	
met	technische	lezen,	hebben	ze	reeds	een	hele	weg	afgelegd	binnen	wat	genoemd	wordt:	
‘ontluikende	geletterdheid’.	

Ontluikende	geletterdheid	omvat	al	de	vroege	ervaringen	van	een	kind	met	geschreven	taal,	
lang	voor	het	leert	lezen	en	schrijven.	Gedurende	deze	periode	leert	een	kind	steeds	meer	
begrijpen	dat	abstracte	symbolen	een	betekenis	kunnen	hebben	en	dat	je	die	symbolen	kan	
gebruiken	om	ideeën	vast	te	leggen	en	uit	te	wisselen,	m.a.w.	om	te	communiceren.

Van	ontluikende		naar	basisgeletterdheid	kunnen	volgende	fasen	onderscheiden	worden3:
• Kennismaken
In	deze	fase	is	er	sprake	van	een	aanbieden	van	geschreven	taal.	Het	kind	wordt	er	actief	bij	
betrokken,	maar	het	initiatief	gaat	uit	van	de	ander.

• Ontmoeten
Het	kind	neemt	nu	zelf	initiatief.		Het	heeft	zicht	op	de	functie	van	lezen	en	schrijven.		Het	past	
dit	op	een	zeer	globale	en	eenvoudige	wijze	toe.

• Verkennen
Het	kind	gaat	de	geschreven	taal	verkennen.	Bij	het	voorlezen	gaat	het	kind	naast	de	interesse	
voor	de	prenten	ook	aandacht	vertonen	voor	de	tekst.	Het	doet	alsof	het	zelf	leest	en	vertelt	
het	verhaal	dat	bij	de	platen	hoort,	vaak	letterlijk	na.

• Leren lezen (basisgeletterdheid)
Kinderen	leren	de	lettertekens	kennen	en	leren	de	elementaire	leeshandeling.	Vele	kinderen	
doen	dit	op	een	ontdekkende	wijze.

Al	van	in	de	eerste	fase	wordt	de	kracht	en	de	zin	van	geschreven	taal	voor	het	ziende	kind	
duidelijk	en	kan	de	interesse	groeien.	

Het	is	duidelijk	dat	het	ontstaan	van	ontluikende	geletterdheid	voor	blinde	kinderen	heel	wat	
minder	evident	is.	Omwille	van	hun	specifieke	problematiek,	gaan	zij	spontaan	de	geschreven	
wereld	niet	ontdekken.	Daarom	is	het	belangrijk	om	hen	zeer	bewust	in	contact	te	brengen	

3	 	LOEVE	D.:	Van	beginnende	geletterdheid	tot	lezen,	Delubas,	

Willen we de stap zetten naar het aanleren van het werken met STP dan menen wij 
dat aan volgende basisvoorwaarden moet voldaan zijn:
 • Functioneren op representatieniveau, meerbepaald kunnen werken      
  met  voorwerpen als verwijzers
  • Er is sprake van ontluikende geletterdheid
  • Welbepaalde tactiel-discriminatieve vaardigheden zijn verworven

Functioneren op representatieniveau 
	 Om	greep	te	krijgen	op	de	wereld,	gaan	mensen	deze	ordenen	via	opgedane	
ervaringen.	Deze	ordening	gebeurt	op	verschillende	niveaus1.	
D.	Timmers-Huigens	heeft	het	over	ervaringsordeningen.	Ze	onderscheidt	hierbij	de	
lichaamsgebonden	-,	de	associatieve	-,	de	structurerende	–	en	de	vormgevende	
ervaringsfase.	
Roger	Verpoorten	benoemt	deze	4	niveaus		van	waarnemen,	betekenisverlening	en	
communicatie	als	volgt	:		sensatie	-,	presentatie	-,	representatie	-	of	metarepresentatie-
niveau. 2 
Hierbij	is	het	belangrijk	om	onderscheid	te	maken	tussen	sensatie	en	perceptie.	Bij	
sensatie	gaat	het	om	het	detecteren	van	zintuiglijke	gewaarwordingen.	Bij	perceptie	
gaat	het	om	de	verwerking	van	de	zintuiglijke	informatie.	Het	niveau	van	verwerking	en	
interpretatie	kan	verschillen.	Zowel	presentatie,	representatie	als	metarepresentatie	
bevinden	zich	op	het	niveau	van	perceptie.	

•	Op	sensatieniveau	staan	de	zintuiglijke	ervaringen	centraal,	Bijv.	de	tas	voelt	hard	
aan	en	wanneer	je	er	tegenaan	tikt	maakt	het	lawaai	de	zwembroek	voelt	zacht	en	
glad	aan

•	Op	presentatieniveau	heeft	het	kind	geleerd	te	communiceren	in	het	hier	en	nu	en	
verleent	het	betekenis	aan	de	letterlijk	waarneembare	informatie	binnen	de	concrete	
context	
Bijv.	een	bepaalde	tas	gevuld	met	melk	binnen	de	maaltijdsituatie	=	nu	drinken
	 	de	zwembroek	die	in	het	kleedhokje	van	het	zwembad	wordt	aangedaan	=				 	
	 	nu	zwemmen	
Het	leven	wordt	voorspelbaar	binnen	het	hier	en	nu.

•	Op	representatieniveau		wordt	de	letterlijkheid	van	het	hier	en	nu	overstegen.	Het	
kind	begrijpt	de	symbolische	betekenis	van	een	voorwerp,	gebaar,	pictogram,	foto,	
prent,	picto	of	woord.	
Bijv.	het	lego-blokje	verwijst	naar	de	klas	
de	picto	‘bad’	(aangeboden	in	een	andere	ruimte)	verwijst	naar	de	badkamer

De	communicatie	kan	zich	nu	ook	richten	op	het	verleden	of	op	de	toekomst.	

•	Er	is	sprake	van	metarepresentatie	als	achter	de	primaire	betekenis	een	andere	
betekenis	schuilgaat.	
Bijv.	‘ik	heb	vlinders	in	mijn	buik’.

1	 	KUNST	B.:	Waarnemingsniveaus	en	ervaringsordeningen,	in:	Communicatiedrieluik,	sept.2004,	pp.8-11

2	 	VERPPOORTEN	R.,	NOENS	I.,	VAN	BERCKELAAR-ONNES	I.:	ComVoor,	Voorlopers	in	Communicatie.	Handleiding.

Basisvoorwaarden
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De persoon 
•		voelt	gericht	aan	materialen	en	texturen	met	de	hand	en	vingertoppen.

•		betast	plaatjes	met	verschillende	materialen	zoals	badstof,	spons,	ribfluweel,	kurk,		
	 	plastic,	glas,…

•		voelt	aan	de	haartjes	van	de	tandenborstel,	eigen	haren,	stoffen,	
	 	speelgoed	in	verschillende	texturen,…

•		betast	plaatjes	met	verschillende	texturen	:	noppen,	lijntjes,	korrelig,	haartjes,	lusjes,…

•		duwt	nopjesplastic	stuk,	neemt	verschillende	soorten	schuurpapier	waar	
	 	 	 ontdekt	de	lijntjes	in	de	ribfluweel	–	stof,…	

•  merkt	het	verschil	tussen	texturen	en	materialen,	zonder	hierbij	specifieke			
			eigenschappen	te	kunnen	benoemen	:

•		kan	houten	en	mousse	blokjes	van	dezelfde	grootte	en	vorm	uit	elkaar	halen.

•		voelt	het	verschil	tussen	lijnen	en	noppen.

Tactiel – motorisch functioneren
De persoon 
•		pakt	met	de	hand	een	voorwerp	vast	en	onderzoekt	dit	tastend	:	
	 	hij	onderzoekt	de	mogelijkheden	van	een	activitycenter,	de	gaten	van	een	blokken	
	 	stoof,…

•		is	geïnteresseerd	in	het	betasten	van	verschillende	oppervlakken	met	
	 	verschillende	texturen	en	uit	verschillende	materialen:	ribbels	van	de	schoenzool,		
	 	applicaties	op	trui,	snoezeldeken,…

•		manipuleert	een	voorwerp	met	beide	handen	of	met	1	hand.

•		beschikt	over	voldoende	fijn	-	motorische	mogelijkheden	om	aan	een	klein	
	 	voorwerp	details	te	onderscheiden:	parels	van	een	sierraad,	sleutels	aan	
	 	de	sleutelbos,…

•	kan	2	delen	aan	elkaar	zetten	en	lostrekken:	kan	magneet	op	bord	
	 zetten	en	lostrekken,	kan	een	velcro	–	voorwerp	op	een	bord	zetten	en	lostrekken.

Tactiel – perceptueel functioneren
De persoon 
•	maakt	onderscheid	in	tastkwaliteit:	herkent	het	verschil	
	 tussen	korst	en	boterham,	harde	en	zachte	bal.

•	herkent	tastend	enkele	dagelijkse	voorwerpen:	drinkbeker,	tandenborstel,		 	
stoel,…
•		herkent	overeenkomsten	en	verschillen	tussen	voorwerpen	qua		 	 	

met	het	bestaan	en	de	 functie	van	geschreven	taal	en	op	die	manier	ontluikende	
geletterdheid	te	stimuleren.	
Het	blinde	kind	is	dus,	in	vergelijking	met	het	(slecht)ziende	kind,	erg	afhankelijk	van	
zijn	omgeving	om	interesse	te	krijgen	voor	de	wereld	van	de	geschreven	communi-
catie.	

Om	geletterdheid	bij	blinde	kinderen	te	stimuleren4	is	een	omgeving	nodig	die	
•	geletterdheid	belangrijk	vindt	via	tonen/opwekken	van	enthousiasme	t.a.v.	
geschreven	communicatie

•	gelegenheden	voor	het	kind	creëert	om	met	geletterdheid	in	aanraking	te	
komen
•	het	kind	betrekt	bij	zinvolle	geletterdheid	
Bijv.	naam	in	braille	op	eigen	kapstok	en	stoeltje	kleven	of	tijdens	voorleesmo-
ment	het	kind	het	brailleboek	in	handen	geven.			

Welbepaalde tactiel-discriminatieve vaardigheden zijn verworven
Voor	het	opstellen	van	de	lijst	met	de	tactiele	basisvoorwaarden	deden	we	beroep	
op	de	indeling	van	het		Tactiel	Profiel	van	Visio5.	We	vermelden	alleen	die	onderde-
len	van	dit	Tactiel	Profiel	die	de	tactiele	voorwaarden	en	functies	bevatten	om	het	
STP	–	materiaal	te	leren	gebruiken	nl.

• tactiel  sensorisch functioneren – tastgevoeligheid
• tactiel – motorisch functioneren
• tactiel – perceptueel functioneren
• praktische vaardigheden – taststrategie en koppelen van object aan functie

De	tactiel–oriënterende	en	structurerende	functies	zijn	achterwege	gelaten	omdat	
de	gebruiker	deze	vaardigheden	niet	moet	bezitten	om	de	materialen	te	onder-
scheiden.		De	materialen	met	lijnstructuren	(Bijv.	ribbelstof	en	ribfluweel)	worden	
niet	in	een	vaste	richting	aangeboden,	evenmin	als	voorwerpen	(Bijv.	wasknijper	en	
kwast).
Om	de	 sorteer	–	en	matchoefeningen	 te	maken	 (cfr.	4.2.2)	 is	 enige	 vaardigheid	
vereist	om	een	vlak	af	te	tasten	en	verschillende	opstellingen	van	sorteerdozen	te	
overlopen.	Dit	hoeft	niet	noodzakelijk	systematisch	te	gebeuren.		Indien	de	gebruiker	
dit	wel	systematisch	kan,	is	dit	uiteraard	efficiënter.
Bij	het	overlopen	van	de	daglijn	of	agenda	is	het	wel	belangrijk	om	dit	te	doen	van	
boven	naar	onder	of	van	links	naar	rechts.

Tactiel  sensorisch functioneren – tastgevoeligheid
4	 	McCALL	S.	&	McLINDEN	M.:		Literacy,	a	foot	in	the	door	?,	In:	Eye	contact,	1996

5	 	Tactiel	Profiel	–	versie	2.0.1	–	2005,	Koninklijk	Instituut	tot	Onderwijs	van	Slechtzienden	en	Blinden,	Visio	Nederland
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Implementatie 
Het bepalen van de basisset
	 Zijn	de	basisvoorwaarden	verworven,	dan	kan	een	basisset	van	STP-plaatjes	samenge-
steld	worden.	Dit	doen	we	door	individueel	per	gebruiker	op	zoek	te	gaan	naar	een	basisset,	
die	aansluit	bij	zijn/haar	leefwereld.	De	plaatjes	van	de	basisset	verwijzen	naar	activiteiten	
die	vaak	voorkomen	in	het	dagschema	van	de	gebruiker	en	die	hem	nauw	aan	het	hart	lig-
gen.

	 Met	de	STP-checklist	(bijlage	7.2)		kan	de	frequentie	en	de	voorkeur	van	activiteiten	in	
kaart	gebracht	worden.	
Wanneer	deze	checklist	correct	wordt	ingevuld	is	het	bepalen	van	een	basisset	eenvoudig:	
de	activiteiten	die	op	beide	terreinen	(frequentie	en	voorkeur)	hoog	scoren,	vormen	dan	de	
basisset.
We	gaan	ook	per	gebruiker	bepalen	uit	hoeveel	plaatjes	de	basisset	zal	bestaan,	zodat	we	
hem/haar	niet	gaan	overvragen.

We	hebben	geopteerd	om	eerst	de	materialen	te	leren	benoemen	en	er	dan	een	betekenis	
aan	te	verlenen.	Deze	werkwijze	staat	hieronder	beschreven.	
Voor	sommige	gebruikers	kan	dit	verwarrend	zijn.	In	dat	geval	kan	er	gekozen	worden	om	
de	tactiele	herkenning	onmiddelijk	te	koppelen	aan	de	betekenis	van	het	plaatje.

Tactiele identificatie van het materiaal 
	 Eenmaal	de	basisset	bepaald,	kan	de	eerste	fase	van	het	werken	met	STP-verwijzers	van	
start	gaan	nl.	het	tactiel	leren	herkennen	en	benoemen	van	de	materialen	van	de	basisset.
‘Benoemen’	kan	ook	onder	vorm	van	aantonen,	oppakken,	aangeven	met	ja/nee,	aangeven	
met	gebaren,….	In	deze	fase	wordt	nog	niet	verwezen	naar	de	activiteit	die	het	materiaal	
representeert.
Werkwijze:
•	Materialen	van	de	basisset	laten	voelen	en	met	de	persoon	bespreken,	
	 eerst	1,	dan	2,	dan	meer	materialen.

•	De	juiste	benaming	worden	gekoppeld	aan	de	tactiele	waarneming:	harde	velcro,	
	 tapijt,	schuurspons,…

•	Het	tactiel	kunnen	onderscheiden	van	2	materialen	wordt	geobserveerd	:	kan	de	persoon		
	 aangeven	of	ze	hetzelfde	zijn	of	niet?

•	Verwarringen	tussen	gelijkende	tactiele	materialen	worden	geobserveerd.

•	De	observatielijst	(bijlage	7.3)	wordt	ingevuld	:	kennis	van	de	materialen	van	de	basisset	
wordt	gescoord.	

	 Om	een	vlotte	omgang	met	de	materialen	aan	te	leren,	worden	eenvoudige	sorteer	–	en	
matchoefeningen	gedaan.
Werkwijze	:	
•	Sorteren	van	2	materialen	in	2	sorteerbakjes.

•	Sorteren	van	meerdere	materialen	in	meerdere	sorteerbakjes.

	 	textuur	en	materialen:	herkent	verschillende	stukken	papier,	tapijt,	bolletjes		
	 	wol,…

•		neemt	details	op	een	plat	oppervlak	waar:	hij	voelt	een	bedrukking	op	een		 	
	 trui,	voelt	gaatjes	in	een	plank,	voelt	kleine	magneetjes	op	een	magneetbord,…

•		herkent	2	gelijke,	vertrouwde	voorwerpen:	2	kousen	en	2	schoenen,…

•		herkent	enkele	vertrouwde	texturen	en	materialen:	herkent	de	badstof	van			
	 	de	handdoek,	plastic	van	de	anti	–	slip,	hout	van	de	blokkendoos,	ribbels	van	de		
	 	placemat,		velcro	van	de	riem,…

•		vindt	een	vorm	terug	in	een	afgebakende	ruimte:	duidt	de	opening	van	een			
	 	blokkendoos	aan,	duidt	een	koek	op	een	bordje	aan,	…

•		beheerst	enige	tactiele	taal	:
	 -	benoemt	van	welk	materiaal	vertrouwde	voorwerpen	gemaakt	zijn.
	 -	benoemt	vertrouwde	texturen.

Praktische vaardigheden - taststrategie 
en koppelen van object aan functie

De persoon 
•		wrijft	met	de	handpalm	en	de	vingers	op	een	ondergrond:	wrijft		 	 	
	 	over	laken,	waterbed,	verzorgingskussen,	tapijt,…

•		betast	na	een	voorwerp	te	hebben	vastgepakt	ook	een	ander:	gaat	op	
	 	verkenning	als	er	een	doos	met	verschillende	voorwerpen	voor	zich	gezet	
	 	worden.

•	houdt	de	hand	bij	een	voorwerp	waarvan	het	de	positie	moet	weten:	houdt		 	
	 de	hand	bij	de	opening	van	de	blokkendoos	om	er	met	de	andere	hand	een	blok		
	 naar	toe	te	brengen.

•	weet	waar	bekende	voorwerpen	voor	bedoeld	zijn:	steekt	de	lepel	in	de		 	
	mond,	zet	de	beker	aan	de	lippen,	voert	wasbewegingen	uit	met	het	
	 washandje,…

•	gebruikt	de	tast	om	een	voorwerp	te	zoeken	dat	hoort	bij	een	
	 situatie:	zoekt	aan	tafel	de	lepel	om	te	scheppen,	zoekt	aan	de		kapstok	de	jas,		
	 zoekt	op	grond	de	schoenen,…

•	gebruikt	de	tast	om	een	bepaalde	volgorde	van	handelen	uit	te	voeren:	voelt		
	 waar	een	doos	staat,	pakt	deze	vast,	doet	het	deksel	open	en	haalt	er	iets	uit,…

•	gebruikt	de	tast	om	een	lijn	te	overlopen	van	boven	naar	onder	of		 	 	
	 van	links	naar	rechts.
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•	De	observatielijst	(bijlage	7.3)	wordt	ingevuld	:	kennis	van	de	materialen	
		wordt	gescoord.	

Om	een	vlotte	omgang	met	de	materialen	aan	te	leren	worden	eenvoudige	sorteer	–	en	mat-
choefeningen	gedaan.
Werkwijze : 
•	Sorteren	van	2	materialen	in	2	sorteerbakjes.

•	Sorteren	van	meerdere	materialen	in	meerdere	sorteerbakjes.

•	Matchen	van	2	materialen	in	een	inleglat	van	6	vakjes	(werken	op	een	lijn).

•	Matchen	van	meerdere	materialen	in	een	inleglat	van	6	vakjes.

•	Matchen	van	2	materialen		in	een	inleglotto	(2	x	3	vakjes).

•	Matchen	van	meerdere	materialen	in	een	inleglotto.

•	De	nieuw	aangeleerde	materialen	worden	aan	de	basisset	toegevoegd.	

•	Sorteer	-	en	matchoefeningen	worden	met	de	ganse	reeks	gekende	materialen	gedaan.

•	De	sorteer	–	en	matchoefeningen	kunnen	gegeven	worden		als	taak	of	huiswerk.	

We	gaan	betekenis	verlenen	aan	de	uitgebreide	set.
Werkwijze :
•	De	materialen	worden	1	voor	1	gekoppeld	aan	de	activiteiten	die	ze	representeren.

•	Verwarringen	tussen	de	benaming	van	activiteiten	en	materialen	worden		 	 		
		geobserveerd.		Ook	de	plaatjes	van	de	basisset	worden	mee	geobserveerd.

•	De	plaatjes	worden	nu	benoemd	volgens	de	activiteit	die	ze	voorstellen.

•	De	observatielijst	(bijlage	7.3)	wordt	ingevuld	:	kennis	van	de	activiteiten	van	de	
		basisset	wordt	gescoord.	

Gebruik van de STP - 
plaatjes binnen de dagstructuurlijn 

De	opbouw	van	de	dagstructuurlijn	wordt	afgestemd	op	mogelijkheden	van	de	gebruiker	:		
•	Worden	alleen	de	grote	dagdelen	voorgesteld?	
•	Wordt	meer	in	detail	gegaan	en	bijv.	ook	therapieën,	
	 gepland	toiletbezoek,	speeltijd	voorgesteld?		

De	dagstructuurlijn	wordt	zo	geplaatst	dat	deze	vlot	bereikbaar	is	voor	de	gebruiker.		Indien	

•	Matchen	van	2	materialen	in	een	inleglat	van	6	vakjes	(werken	op	een	lijn).

•	Matchen	van	meerdere	materialen	in	een	inleglat	van	6	vakjes.

•	Matchen	van	2	materialen		in	een	inleglotto	(2	x	3	vakjes).

•	Matchen	van	meerdere	materialen	in	een	inleglotto.

•	De	sorteer	–	en	matchoefeningen	kunnen	gegeven	worden	
	 als	taak	of	huiswerk.	

Betekenis verlenen aan de materialen 
Deze	stap	wordt	gezet	wanneer	de	gebruiker	de	vooropgestelde	STP-plaatjes	
tactiel	vlot	kan	identificeren.
We	schakelen	nu	over	op	het	verlenen	van	betekenis	aan	het	STP-materiaal.
Deze	stap	kan	op	volgende	wijze	ingeoefend	worden:
•	De	materialen	van	de	basisset	worden	1	voor	1	gekoppeld	aan	de	activiteiten	
die	ze	representeren.

•	Verwarringen	tussen	de	benaming	van	activiteiten	en	materialen	worden	
geobserveerd.

•	De	plaatjes	worden	nu	benoemd	volgens	de	activiteit	die	ze	voorstellen.

•	De	observatielijst	(zie	punt	6.3)	wordt	ingevuld	:	kennis	van	de	activiteiten	van	
de	basisset	wordt	gescoord.	

Uitbreiding van de basisset
Met	een	basisset	kan	niet	altijd	een	dagschema	voorgesteld	worden.		In	een	klas	
bijv.	komen	meer	activiteiten	aan	bod	dan	deze	van	de	basisset.
We	gaan	ook	hier	per	gebruiker	bepalen	hoeveel	plaatjes	hij	stap	per	stap	verder	
zal	aanleren,	zodat	we	hem/haar	niet	gaan	overvragen.

Werkwijze : 
•	Nieuwe	materialen	laten	voelen	en	met	de	persoon	bespreken.

•	De	juiste	benamingen	worden	gekoppeld	aan	de	tactiele	waarneming.

•	Het	tactiel	kunnen	onderscheiden	van	2	materialen	wordt	geobserveerd.

•	Verwarringen	tussen	gelijkende	tactiele	materialen	worden	geobserveerd.			
		Hierbij	wordt	ook	tactiele	discriminatie	met	de	basisset	geobserveerd.
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Uitbreiding
De gebruiker kan nu de STP plaatjes gebruiken om zich te oriëntateren in de tijd. De 
kennis van de materialen en activiteiten kan ook aangewend worden binnen diverse 
activiteiten. 
Waar mogelijk wordt de gebruiker met zijn STP – kennis ingeschakeld in de groeps-
activiteiten.  Dit kan samen met anderen die ziende schrift of braille gebruiken.  Zo 
krijgt hij het gevoel dat het STP – materiaal evenwaardig is aan het ziende schrift of 
braille.  Op deze manier wordt STP gebruikt als een vorm van functioneel lezen.

Activiteiten :

Sorteertaak
Individueel : 
De	gebruiker	sorteert	een	aantal	activiteiten	in	vanuit	de	sorteerdoos	in	de	sorteer-
bakjes.	Dit	kan	volgens	“thema”	bijv.	alle	therapieën	(ergo	–	kine	–	logo),	alle			vrijetijds-
activiteiten	waar	hij	aan	deelneemt	(	zwemmen,	paardrijden,	beweging,	…)

Lotto met 6 en 12 plaatjes
Individueel : 
De	gebruiker	krijgt	een	lottoplaat	met	6	of	12	inlegplaten	en	een	doos	met	losse	plaat-
jes.		De	plaatjes	worden	in	de	overeenstemmende	gaten	gelegd.
In groep : 
Het	lottospel	wordt	met	meerderen	gespeeld.		Wie	eerst	zijn	plaat	vol	heeft,	wint.		Het	
spel	kan	gespeeld	worden	met	personen	die	braille	of	grootschrift	lezen.		
Zij	kunnen	de	woordjes	(activiteiten)	lezen	of	een	gelijkaardige	lottoplaat	met	woordjes	
voor	zich	hebben.

Wat hoort er niet bij? 
Individueel : 
In	een	inlegplaat	of	lotto	van	6	rondjes	worden	5	dezelfde	activiteiten	gelegd		en	1	
vreemde	eend	in	de	bijt.		De	gebruiker	haalt	de	vreemde	eend	eruit.

Wat hoort er niet bij? – volgens thema
Individueel : 
In	een	inlegplaat	of	lotto	van	6	rondjes	worden	5	activiteiten	volgens	thema	
gelegd,	er	zit	er	1	andere	bij	bijv.	5	klasactiviteiten	en	1	leefgroepactiviteit.
In groep : 
De	gebruiker	kan	de	activiteiten	voorlezen,	de	anderen	zoeken	de	vreemde	eend.

Auditief  dictee
Individueel : 
De	gebruiker	krijgt	een	inlegplaat	met	6	of	10	rondjes,	of	de	inleglotto	met	6	of	12	
rondjes.		De	begeleider	of	een	medegebruiker	dicteert	de	activiteiten	die	de	gebruiker	
moet	zoeken.
In groep :
Hetzelfde	kan	gebeuren	in	groep	:	1	persoon	dicteert	welke	activiteit	de		anderen	moe-
ten	zoeken.

mogelijk	leert	de	gebruiker	er	zich	zelfstandig	naar	verplaatsen.	Hij	voelt	aan	het	
bovenste	plaatje,	identificeert	het,	trekt	het	plaatje	af	en	legt	het	in	een	daartoe	be-
stemd	bakje	onderaan	de	lijn.
De	gebruiker	kan	het	verdere	verloop	van	de	dag	(of	dagdeel)	nagaan	door	aan	de	
volgende	plaatjes	te	voelen	en	deze	te	benoemen.

Gebruik van STP-plaatjes in een agenda
We	steken	de	agenda	in	een	handige	tas	zodat	de	gebruiker	hem	altijd	bij	zich	kan	
hebben.		Een	ringmap	houdt	de	bladen	samen.

De	agenda	kan	op	verschillende	manieren	uitgewerkt	worden	:	1	dag	per	blad,	1	
dagdeel	per	blad,		1	activiteit	per	blad.

Voor	de	eerste	activiteit	begint	voelt	de	gebruiker	aan	het	bovenste	STP	–	rondje	en	
identificeert	het.		Zo	gaat	het	verder	bij	elke	volgende	activiteit.
De	rondjes	in	de	agenda	worden	niet	van	het	blad	gehaald.	
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Tactiel dictee    
Idem	als	het	auditief	dictee.		De	begeleider	laat	een	rondje	voelen	,	de	gebruiker	
en	de	anderen	zoeken	het	rondje	op	de	inlegplaat	of	lotto.

Dobbelen
Individueel : 
De	gebruiker	heeft	een	dobbelsteen	met	6	STP	–	rondjes,	een	lat	met	6	STP	–	
rondjes	en	een	lege	doos.
De	gebruiker	gooit	met	de	dobbelsteen,	haalt	telkens	het	gegooide	rondje	uit	
de	lat	en	legt	het	in	de	doos.		Zo	gooit	hij	verder	tot	alle	rondjes	uit	de	lat	
verdwenen	zijn.
In groep : 
Ieder	krijgt	een	lottokaart	(kan	ook	in	ziende	schrift	of	braille)	waarop	6	activiteiten	
zitten.	Op	de	dobbelsteen	zitten	deze	zelfde	6	STP	-	rondjes.		De	dobbelaar	gooit	
en	voelt	welke	activiteit	bovenaan	de	dobbelsteen	zit.		De	deelnemers	trekken	de	
activiteit	van	hun	kaart	en	doen	ze	in	de	verzameldoos.	

Wat hoor ik?
In groep : 
De	gebruikers	heeft	een	inlegplaat	of	lottoplaat	voor	zich	met	de	activiteiten.	
Anderen	kunnen	participeren	met	plaatjes	in	ziende	schrift	of	braille.
De	begeleider	laat	geluiden	horen	die	overeenstemmen	met	de	activiteiten,	
bv.	slapen	:	gesnurk,	wassen	:	waterkraan,	toilet	:	doorspoelen,…

Ganzenbord
Individueel : 
De	gebruiker	legt	het	parcours	van	het	ganzenbord	alleen	af.		
Een	gelamineerd	A3	–	blad	is	het	ganzenbord	–	een	stevigere	uitvoering	is
een	plaat	met	uitsparingen	voor	STP	–	rondjes.	Rond	de	randen	van	het	blad	of	
plaat	wordt	het	parcours	afgelegd	zodat	de		randen	de	leidraad	zijn.	
Op	het	parcours	zijn	6	verschillende	activiteiten	aangebracht	in		willekeurige	
volgorde.		Op	de	dobbelsteen	zijn	dezelfde	activiteiten	aangebracht.		Met	een	pion	
verplaatst	de	gebruiker	zich	naar	de	activiteit	die	de	dobbelsteen	aanwijst.
In groep : 
Enkele	spelers	spelen	samen	het	spel.	Op	de	dobbelsteen	zit	ook	een	teken	‘terug	
naar	start’	op	het	spel	spannender	te	maken.

Beperkingen van het systeem
•	Er	kunnen	maar	34	activiteiten	voorgesteld	worden.		Indien	er	meer	materialen	gebruikt	
zouden	worden	om	bijkomende	activiteiten	voor	te	stellen	bestaat	de	kans	dat	deze	mate-
rialen	te	moeilijk	tactiel	van	elkaar	te	onderscheiden	zijn	voor	personen	met	verminderde	
tactiele	vaardigheden.

•	In	de	voorstelling	van	de	dagstructuur	is	er	geen	onderverdeling	mogelijk	:
Bijv.	ADL	onderverdelen	in		:	wassen,	kleden,	eten,…
Dit	zou	ook	weer	teveel	verschillende	materialen	vragen	om	te	identificeren.

•	De	voorstelling	met	de	STP-	rondjes	neemt	veel	plaats	in	:
Voor	een	agenda	kunnen	maximum	5	rondjes	op	A4	–	blad	aangebracht	worden.
Voor	een	daglijn	kunnen	maximum	8	à	10	plaatjes	gebruikt	worden.
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 Activiteit     Frequentie      Voorkeur
ADL

Atelier

Beweging

Computer

Ergo

Eten

Feest

Godsdienst

Iets	anders

Kine

Klas

Koken

Knutselen

Leefgroep

Logo

Muziek

Naar	huis

Onthaal

Paardrijden

Rekenen

Slapen

Speeltijd

Spel

Sociale	vaardigheden

Taak

Taal

Thema

Toilet

Uitstap

Verhaal

Vrije	tijd

Wandelen

Wassen

Zwemmen

Frequentie =	hoe	vaak	komt	een	activiteit	voor	in	een	dagschema
Voorkeur	=	bepalen	met		 +	(aangenaam)	 ++	(leuk)	 +++	(zeer	leuk)
	 -	(minder	aangenaam)	 --(niet	leuk)	 ---	(afkeer)

Bi
jla

ge
n

Bijlagen
 Activiteit Materiaal - benaming 
ADL schuurspons
Atelier wasknijper
Beweging leder
Computer tafellaken
Ergo weefmat
Eten topjes
Feest plexiglas
Godsdienst zachte	velcro
Iets	anders hobbels
Kine grof	schuurpapier
Klas ribbelmat
Koken kurk
Knutselen naaidoek
Leefgroep harde	velcro
Logo tapijt
Muziek fijn	schuurpapier
Naar	huis deken
Onthaal ribbelstof
Paardrijden pluche
Rekenen ijzerdraad
Slapen blanco
Speeltijd lego
Spel hardboard
Sociale	vaardigheden kwast
Taak isomo
Taal braille
Thema gaas
Toilet spons
Uitstap mousse
Verhaal douchegordijn
Vrije	tijd ribfluweel
Wandelen plastic	zak
Wassen badstof
Zwemmen nopjesplastiek
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ADL schuurspons
Atelier wasknijper
Beweging leder
Computer tafellaken
Ergo weefmat
Eten topjes
Feest plexiglas
Godsdienst zachte velcro
Iets anders hobbels
Kine grof schuurpapier
Klas ribbelmat
Koken kurk
Knutselen naaidoek
Leefgroep harde velcro
Logo tapijt
Muziek fijn schuurpapier
Naar huis deken
Onthaal ribbelstof
Paardrijden pluche
Rekenen ijzerdraad
Slapen blanco
Speeltijd lego
Spel hardboard
Sociale 
vaardigheden

kwast

Taak isomo
Taal braille
Thema gaas
Toilet spons
Uitstap mousse
Verhaal douchegordijn
Vrije tijd ribfluweel
Wandelen plastic zak
Wassen badstof
Zwemmen nopjesplastiek

7.3 Checklist activiteit – materiaal van de STP - plaatjes
 Activiteit materiaal  datum datum datum

tactiel	herkennen	 betekenis	verlenen	 tactiel	herkennen	 betekenis	verlenen	 tactiel	herkennen	 betekenis	verlenen

score: 		+	is	gekend,	-	is	niet	gekend

Bi
jla

ge
n

Bijlagen
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