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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Middels deze brief willen wij u informeren over een afstudeerproject binnen Het Kleurenorkest.   
Wij zijn vier ergotherapeuten in opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam. In april a.s. voeren wij ons 
afstudeerproject uit op Het Kleurenorkest in opdracht van Edith Zomerdijk (Ergotherapie Zomerdijk).  
 
Het project gaat over het Zintuigenpad. Het Zintuigenpad is een mat waar leerlingen overheen kunnen 

lopen, spelen en bewegen. Het pad wordt in de gang van de school neergelegd, zodat leerlingen over 

het Zintuigenpad kunnen lopen wanneer zij naar het toilet gaan, naar buiten gaan of verplaatsen over de 

gang. Het Zintuigenpad is ontwikkeld door Edith Zomerdijk. Dit project draagt bij aan de ontwikkeling, 

verbetering en de inzet van het Zintuigenpad. Zie onderaan de afbeeldingen of 

www.ergotherapiezomerdijk.nl voor het Zintuigenpad.  

Het project heeft als doel om de ervaringen van de leerlingen en leerkrachten over het Zintuigenpad in 
kaart te brengen. Het Zintuigenpad ligt daarom in april a.s., van 1 april tot 22 april, op Het Kleurenorkest.  
De leerlingen kunnen over het Zintuigenpad lopen wanneer zij dit willen. Er zullen op twee ochtenden 
observaties plaatsvinden bij het Zintuigenpad. De observatie wordt gericht op; manier van gebruik, de 
emoties van de leerlingen en hoe vaak de leerlingen het Zintuigenpad gebruiken. Daarnaast worden de 
leerlingen van groep 3-4-5 gevraagd om anoniem een evaluatieformulier over het Zintuigenpad in te 
vullen. De leerkracht deelt dit formulier uit en zal deze vervolgens weer verzamelen. Het 
evaluatieformulier omvat het gebruik en de mening over het Zintuigenpad van de leerlingen. Dit wordt 
gedaan door middel van plaatjes die de leerlingen kunnen omcirkelen.   
Er zullen geen persoonsgegevens of andere privacygevoelige informatie worden verzameld van de 
leerlingen, leerkrachten en Het Kleurenorkest.  
 
Verantwoordelijkheden onderzoek 

• Ergotherapie Zomerdijk is verantwoordelijk voor de Zintuigenpaden.  

• Ergotherapeuten i.o. hebben een WA-verzekering. 

• De kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek wordt gewaarborgd door de Hogeschool van 
Amsterdam. 

 
Mocht u bezwaar hebben tegen deelname van uw kind(eren) aan het afstudeerproject, kunt u een mail 
sturen naar de contactpersoon van Het Kleurenorkest. Deelname aan het afstudeerproject is helemaal 
vrijwillig. U kunt op ieder moment aangeven dat uw kind(eren) niet mogen deelnemen aan het project. 
U hoeft hier geen reden voor op te geven.  
 
Contactpersoon Het Kleurenorkest: Nanda Dijkshoorn-Smit - Interne Begeleider 
Emailadres: Nanda.dijkshoorn@blosse.nl 
 
Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u een mail sturen naar 
projectzintuigenpad@gmail.com. We streven ernaar om binnen twee werkdagen reactie te geven.  
 
Met vriendelijk groet, 
Jet Hoogeveen - Ergotherapeuten i.o. 
Renée Klaassen - Ergotherapeuten i.o. 
Jordy Rekers - Ergotherapeuten i.o. 
Sander de Leeuw - Ergotherapeuten i.o. 
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