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INLEIDING
Ik krijg in mijn huidige baan vaak te maken met de term sensomotorische integratie. Deze term
zal bij het lezen van het eerste hoofdstuk duidelijker worden. In principe gaat sensomotorische
integratie over de samenwerking tussen alle verschillende zintuigsystemen. Vaak hebben de
leerlingen waar ik mee werk moeite om hun functioneren op een doelgerichte manier te
controleren, omdat zij het besef van hun eigen lichaam missen.
Aan het begin van het vorige schooljaar kwam ik via de fysiotherapeut in aanraking met de
Sensomotorische integratie theorie. Zij wilde graag een project opstarten waarbij het belang
van de sensomotorische integratie duidelijker zou worden voor het hele team van leerkrachten,
assistenten en specialisten. Zelf heeft ze een aantal keer een lezing verzorgd zodat de
teamleden meer inzicht konden krijgen in deze theorie. Omdat ik er niets over wist en er als
specialist mee te maken ging krijgen, besloot ik er mijn afstudeerproject van te maken, iets wat
de fysiotherapeut enthousiast ontving. Ik denk dat deze scriptie op een concrete manier
aantoont hoe ik iemands sensomotorische intergratie kan gebruiken als informatiebron om een
goede beginsituatie te bewerkstelligen en te bewaken. Daarnaast is uit mijn praktijk gebleken
dat het medium muziek op haar beurt prima in te zetten is ter ondersteuning van die
sensomotorische problematiek, in het bijzonder bij autistische kinderen.
Deze scriptie is ingedeeld in drie hoofdcomponenten:
• Hoofdstuk 1 tot en met 4 beslaat de theoretische voorstudie. In het eerste hoofdstuk zet ik
uiteen wat sensomotorische intergratie is en hoe de verschillende processen verlopen. Het
tweede hoofdstuk is een beknopte beschrijving van autisme waarin een duidelijk verband
bestaat met de sensomotorische intergratie. In het derde hoofdstuk leg ik uit hoe ik de
sensomotorische integratie met hulp van de fysiotherapeut in kaart ga brengen. Hoofdstuk
4 gebruik ik om uit te leggen wat orthoagogische muziekbegeleiding (O.M.B.) is en waarom
het bij kan dragen aan de ontwikkeling van deelnemers.
• Hoofdstuk 5 tot en met 7 beslaat het praktijkonderzoek. Deze hoofdstukken zijn
gereserveerd voor 3 verschillende casussen uit mijn praktijk, waarbij ik de theorie uit de
eerste vier hoofdstukken gebruik om bij te dragen aan de ontwikkeling van mijn
deelnemers. Ik beschrijf de voorbereiding, de voortgang, de evaluatie en de conclusie van
het proces waarin ik het belang van mijn werkwijze aantoon.
• Het achtste en laatste hoofdstuk is een conclusie van het geheel en bevat een
samenvatting van mijn bevindingen.
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