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'Knine Stapies' - grote uooruitgang!
'Kninn Stapjes' is een early
interventionpro gramma
('Vroeghulp') dat bedoeld is om
de ontza ikkelin g v an b aby' s,
peuters en kleuters met
ontwikkelingsachterstand fe
stimuleren.

'Klninn Stapjes' is de
vewanger/ opvolger van
Nederlands bekendste en
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'Kleine Stapies' bevat 600
pagina's aan praktische informatie
die op eenbijzonder
oudervriendelijke manier
aangeboden wordt.

'Klninn Stapjes' wordt geleverd
in de vorm van een 4-rings ordner
met daarin acht losse 'Boeken'.
De hiernaast verkleind afgedrukte
bladzijde van Boek l- laat u zien
wat er in de verschillende boeken
staat.
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meest gebruikte early

interventionpro gramma, het
Macquarie Program.
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Verder vindt u hieronder een
ingevulde bladzijde uit
dat OOO (Boek 8).
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Overzicht van Opeenvolgende
Ontwikkelingsstappen, kortweg
het OOO. De hiernaast verkleind
afgedrukte bladzijde van Boek 2
vertelt u hoe u met het OOO om
moet gaan om de stand van de
ontwikkeling van uw kind heel
gedetailleerd en precies te
beoordelen.
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van'Keine Stapies'
wordt gevormd door het
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Het principn
Een moeilijke taak kan een

geweldig obstakel zijnvoor een
kind met een belemmering. Het
kan die taak echter wèl aan
wanneer die aangeboden wordt
als een reekskleine taken. Dat is
het principe van'Klnine Stopies'.
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De rnanier aan *nrkn,
Zokuntu

Aan de hand van het OOO (Boek 8) kan dus worden
nagegaan, of 'getoetst', wat kinderen wèl kunnen.
Op basis daarvan kan vervolgens een'oefenplan'
worden opgesteld. Neem bijvoorbeeld het
ontwikkelingsdomein'Fijne Motoriek' en daarbinrten
de stappenreeks 'Bij elkaar zoeken, sorteren en
kiezen' (zie de bladzijde uit Boek 8 op de pagina
hiernaast). Stel dat uw kind daar de taken FM.J.109 en
FM.J.110 beheerst. Dan is het nu waarschijnlijk toe aan
FM.J.111, hooguit misschien aan FM.J.112, maar vast
nog niet aan bijvoorbeeld FM.J.118. Zo gaat u in
iedere Stappenreeks te werk.

leveren. Daarop kunt u zich dan terdege
voorbereiden, het benodigde materiaal uitkiezen, de
geschikte omgeving bepalerç het juiste tijdstip kiezery
voor u zowel als voor het kind. Tenslotte gaatu
beginnen het kind de taken die 'aan de beurt' zlin aan
te leren. Bij dat aanleren kunt u dan gebruik maken
van een veelheid aan methoden die in Boek 2
beschreven staan naast manieren om 'te grote taken'
in een aantal kleinere taken te verdelen. Verder bevat
Boek 2 veel informatie over gedragsproblemen en hoe
u die kuntvermijden.

HOOFDSTTIK

Co**unicatie
Communicatie (taal, praten),
wordt in'Kleine Stipins' niet via
het OOO aangeleerd. In Boek 3
wordt nauwkeurig aangegeven
hoe dat gebeuren moet.
Boek 3 is gebaseerd op het
T. E. L. L.-programmavan de

op basis van de toetsinformatie maatwerk

2

Taal leren
aan een kind
in het preyerbale
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Macquarie-Universiteit.
Boek 3 van'Kleine

Stapies' loopt

van het pre-verbale stadium (een
kind dat nog niet kan praten) tot

driewoordenzinnen. Bij gaande
(verkleinde) bladzijde uit Boek 3
geeft alvast een indruk van het
eerste.

In de vorm van een voorpublikatie
heeft Boek 3 al vanaf rnei1993 zijn
bruikbaarheid bewezen.
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Alle afzonderliike taken binnen
'Kleine Stopins' worden
aangeduid met een eigencode die
bestaat uit letters e/, een nutnmer.
Iedere code heeft drie delen,
bijvoorbeeld zo:

LOPEN
VÓON HET

GM.A.5
"¡f,F"

handdoekie

o{

A{b' 3 Let "1 l"^t
de knieên
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De eerste twee letters geven het
ontwikkelingsdomein van de
betreffende taak aan - in dit geval
Grove Motoriek (GM). De
volgende letter wijst naar de
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Stappenreeks waartoe de taak
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behoort - in dit geval:
'Vóór het lopen' (zie de verkieinde
bladzijde uit Boek 4 - Grove
Motoriek - hiernaast)'
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Aan het begin van de bespreking
van alle afzonderlijke taken wordt
uitgelegd waarom die taak

ï***w-d; *'gftt*ss*m

belangrijk is en waar hij tussen de
andere taken Past.

En onrånr ...
En verder bevat de beschrijving van de afzonderlijke

taken (waar van toepassing):
o

o

Hoe de taak moet worden getoetst
met inbegrip van de te gebruiken materialen, de
werkwijze bij het toetsen en het criterium waaraan
voldaan moet worden.
FIoe u

uw kind de taak aan kunt leren

met de nadruk op specifieke methoden. Die
informatie is bedoeld als aanvulling op de meer
algemene bespreking van het aanleren van

vaardigheden in Boek 2.

ü;iJ;

it;ïi
Hier reest u hoe u ;*:i::i,t"ï?,iiffi
bevorderen tijders de gewone dagelijkse verzorging
van uw kind.
Spel en activiteiten in en om het huis
kunnen uw kind helpen om de betreffende
vaardigheid aan te leren in een meer informele
benadering.
o

o

Onthouden en uitbreiden.
Deze informatie helpt u ervoor te zorgen dat uw
kind zijn of haar nieuw aangeleerde vaardigheden
inderdaad gebruikt en erop voortbouwt.

E"rly interaention g"åertnieerå
Verder is begeleiding op de lønge termijn natuurlijk
gewenst, omdat het werken aan een
ontwikkelingsachterstand van een kind nu eenmaal
geen in de tijd beperkt probleem is. De term
gestruchteerd slaat verder op de wijzevan
aanbieden: hetzelfde wat gewone kinderen in de
eerste pakweg vijf jaar van hun leven schijnbaar
helemaal vanzelf leren, maar dan op een logische
manier in veel kleinere stapjes uiteengerafeld.

Early intervention kan worden gedefinieerd als:
individuele, vroegtijdige, gestructureerde, lange

termijn stimulering van de ontwikkelin g. Indiai dueel
omdat ieder kind anders is. Vroegtijdlg omdat het
zeker voor de ouders zinvol gebleken is om al in een
zo vroeg mogelijk stadium te leren }iroe ze het beste
met een kind met ontwikkelingsachterstand om
kunnen gaan.'Kleine Stapjes' biedt daarom al
zinvolle suggesties voor in de eerste levensmaanden.

Stoppenreeksnn
Binnen ieder ontwikkelingsdomein van'Kleìnn Stapjes' zljn
de vaardigheden onderverdeeld

in

groepen van verwante taken:
Stappenreeksen. In de Boeken 4
t/m7 heeft iedere Stappenreeks
een eigen hoofdstuk met algemene
informatie aan het begin. Ziehet
voorbeeld hiernaast uit Boek 5
(Fijne Motoriek).
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Daarna volgt een lijst met alle
vaardigheden van de betreffende
Stappenreeks. Die lijst helpt u te
zien hoe de taak die op dat
moment uw aandacht heeft in het
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geheel past.
De indeling in Stappenreeksen is
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gemaakt om u de verbanden
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tussen verschillende vaardigheden
te helpen zien en om het bepalen
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van taakstellingen eenvoudiger te
maken.
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Na de algemene informatie en de
lijst met taken worden die laatsten
één voor één in detail besproken.
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De verschillende Stappenreeksen
binnen' Kleine Stopjàs' beginnen
en eindigen allemaal op
verschillende tij dstippen.
Om die tijdsindeling duidelijk te
maken is die aan het begin van
Boek 4 t/m7 in beeld gebracht.
Zie debladzijde uit Boek 6
(Receptieve Taal) hiernaast.

'Klninn Støpies'is gebaseerd op
het Macquarie Program. Voor
gebruikers daarvan is het dus
gemakkelijk overstappen!
Het Engelstalige voorbeeld van
' Kleìne Stapjes' bestrijkt het
gebied vanaf de geboorte tot en
met een ontwikkelingsleeftijd van
vier jaar, terwijl het Macquarie
Program ook nog taken voor
kinderen van nominaal v ijf jaar
bevat. In de Nederlandse uitgave
zijn de taken uit het vijfde jaar van
het Macquarie Program in de
betreffende Stappenreeksen van
' KIei ne Stapjes' ingebouwd,
zodat dit hier in essentie toch ook
weer eenprogramma is datvijf
ontwikkelingsjaren bestrijkt, Dat is
te herkennen op de bladzijde uit
Boek 6 die hiernaast is afgedrukt,
en die uit Boek 7 op de
te genoverliggende p agina.

Srcrke en ,*okke punten
Door gebruik te maken van de toetsingsresultaten op
basis van het OOO, de algemene informatie uit
Boek2, de specifieke informatie bij iedere
Stappenreeks en de aanwijzingenbij de afzonderlijke
taken heeft u een goede basis om een oefenplan voor

uw kind op te stellen dat voortbouwt op zijn sterke
kantery maar dat het ook helpt vooruitgang te boeken
in de gebieden waarin het zwak is. Verder voorziet
'KleineSfupjes'u en uw kind van uitgebalanceerde,
gevarieerde en aantrekkelijke taken/ activiteiten.

Vaørom is het moeite *oorå?
Waarom is het werken met
moeite waard?

'Keinn Stapies'

Als groep zijn ouders steevast positief over het
werken met early interventionptogramma's. Ook in
een recente, grote landelijke enquête onder ouders
van kinderen met Down's s¡mdroom, uitgevoerd door
de Wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit
Leidery was meer dan70 o/o van de 329 respondenten
(zeer) tevreden over het werken met de voorloper van
'Kleinn Stopjes', het Macquarie Program. De op
ervaringen van ouders en pedagogen gebaseerde
nieuwe uitgave zal,nog zeer veel toegankelijker zijn
voor ouders.

zo de

Irrdividuele ouders rapporteren dat zii hun eigen
kinderery ook degene zonder ontwikkelingsachterstand, beter hebben leren observeren en
zodoende meer plezier beleven aan het volgen van
hun ontwikkeling. Zij stellen dat het werken met een
programma aIs'Kleine Støpjes'resulteert in een meer
alerte manier van opvoeden.
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Lr een recent Nederlands
onderzoek onder aanvoering van
de Federatie van Ouder-

verenigingen naar de effecten van
'Vroeghulp' bleek de overgrote
meerderheid van de
geënquêteerde ouders daar
tevreden over.

In de wetenschappelijke literatuur
worden gewoonlijk middelmatig
grote, onmiddellijke effecten
gerapporteerd op het gebied van
IQ, motoriek en spraak. Dat wordt
door veel onderzoeksresultaten
ondersteund.
In een recent onderzoek van
TNO-Preventieve Gezondheid
werd een uitvoerige bepaling
uitgevoerd van de kwaliteit van
bestaan van een groep kinderen
met Down's slmdroom. Er waren
7 41 rcsp ondenten. Het werken
met een early intervention
programma (in overgrote
meerderheid het Macquarie
Program) bleken samen te hangen
met een betere kwaliteit van
bestaary met name op het punt
van de ontwikkeling van motoriek
en taal.
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Verdere informatie
‘Kleine Stapjes’ is een uitgave van V&V Produkties
in Amersfoort (inmiddels overgenomen door de SDS).
Bij het programma ‘Kleine Stapjes’ in boekvorm
(‘KSB’) hoort een video (KSI-V). Een dvd-versie
hiervan is in voorbereiding (KSI-D). Deze film is een
aantrekkelijke illustratie en geeft nadere uiteenzetting
bij de methode. Als u het in deze boeken beschrevene
duidelijk geïllustreerd wilt hebben, raden wij u aan om
deze video of dvd ook aan te schaffen. U kunt de film
zien als een soort ‘Teleac-cursus’ Early Intervention
in elf lessen. De totale speelduur is meer dan drie uur.
Het is een film die u jarenlang zult gebruiken, waarbij u steeds andere aspecten zullen gaan interesseren
omdat uw kind intussen ouder wordt. De film werd
samengesteld door hetzelfde team van de MacquarieUniversiteit als het materiaal in boekvorm.
Ten slotte behoort bij ‘Kleine Stapjes’ ook nog een
supplement met materialen voor het aanleren van
schoolse vaardigheden (‘KSS’).
Alle materialen van ‘Kleine Stapjes’
kunnen worden besteld bij:
Stichting Downsyndroom (SDS)
Hoogeveenseweg 38
Gebouw U
7943 KA Meppel
tel. 0522.281.337
door overmaking van het betreffende
bedrag op rekeningnummer 1651723
bij de Postbank of rekeningnummer
36.71.08.445 bij de Rabobank, beide
ten name van de SDS.
Donateurs van de SDS mogen 20 %
korting toepassen. Vermeld dan wel
uw donateursnummer. De bedragen
zijn inclusief verzendkosten.
Vermeld bij uw overboeking duidelijk
de betreffende bestelcodes!
De prijzen zijn:
KSB
€ 65,KSI-V € 54,KSS
€ 18,Zie ook: www.downsyndroom.nl

