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Adviezen naar aanleiding van de Quickscan schrijven:  

Je hebt de Quickscan gedaan in de klas en vervolgens geanalyseerd welke aandachtspunten  

er zijn in de klas. Maak niveaugroepjes; dat maakt het aansturen makkelijker en overzichtelijker. 

Waarschijnlijk zijn dit de aandachtspunten die je tegen komt: 

Pengreep 

De leerling houdt het potlood niet goed vast of heeft moeite met het doseren van kracht.  

Dit kan belemmeren in het goed kunnen bewegen vanuit de vingers om zo het potlood goed aan te 

sturen. Bij rijpe grepen zijn er duim- en vingerbewegingen zichtbaar en is er controle over de 

polsbewegingen (Wouters & Schaerlaeckens, 2009). De driepuntsgreep is de meest rijpe 

(dynamische) greep, maar ook andere grepen kunnen gehanteerd worden. Denk bijvoorbeeld aan de 

vierpuntsgreep of de à la ronde greep. Het gaat erom hoe het potlood beweegt in de hand, de greep 

moet dus dynamisch zijn. (Overvelde & Nijhuis-van der Sanden, 2018) 

Wat kun je doen wanneer een leerling niet vanuit de vingers beweegt (geen dynamische pengreep): 

- Leer een goede dynamische greep aan in de aanleerfase. In groep 1 t/m 3 is het mogelijk om 

de juiste pengreep te stimuleren. Als de leerling in groep 4 al een eigen greep heeft 

ontwikkeld, is het lastig om deze nog te veranderen (Overvelde & Nijhuis-van der Sanden, 

2018). 

- Maak bij de aanleerfase gebruik van picto’s, bijvoorbeeld de “pilotenplaat” van De Kleurles. 

Deze illustreert hoe leerlingen het potlood vast moeten houden. De piloten zitten naast elkaar 

in het vliegtuig (potlood). Hierbij mag de ene piloot niet over de andere heen, anders kan het 

vliegtuig niet opstijgen.  

- Kleuren is een belangrijke vaardigheid die de fijne vingerbewegingen stimuleert. Oefen met 

het kleuren van kleine oppervlakken (mandala’s, hokjes kleuren), arceren en het kleuren in 

rondjes om de fijne vingerbewegingen te stimuleren.  

Wat kun je doen wanneer een leerling te hard in het potlood knijpt: 

- Oefenen met hard en zacht drukken, geef specifieke feedback. Zorg voor een goed geslepen 

punt.  

- Kleuren is een belangrijke vaardigheid om te oefenen met het doseren van kracht. Laat het 

kind afwisselend hokjes donker (hard drukken) en licht (zacht drukken, “zo licht als een 

veertje”) inkleuren. Laat het kind voelen en ervaren hoe hard hij op zijn potlood moet 

drukken.  

Wat kun je doen wanneer een leerling het potlood te dicht bij de punt vasthoudt: 

- Plaats een elastiekje om het potlood 1 cm achter de rand van het slijpen.  

Wat kun je doen wanneer een leerling het potlood te rechtop in de hand vasthoudt:  

- Zet een stip achterin de hand of gebruik een HandiWriter om potlood en 

om de pols, zodat het potlood in de open ruimte (webspace) tussen de 

duim en wijsvinger blijft liggen. Dit stimuleert het maken van fijne 

vingerbewegingen. https://senso-care.nl/handiwriter  

 

 

https://senso-care.nl/handiwriter
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Wat kun je doen wanneer een leerling de duim over de wijsvinger plaatst: 

- Wanneer het verbaal en/of visueel stimuleren van een dynamische 

greep niet helpt kan een hulpmiddel worden ingezet. Een cross-over 

gripper is een gripper met een vleugel over duim en wijsvinger. Deze 

gripper kan helpend zijn bij kinderen die de duim over de wijsvinger 

plaatsen. https://www.deschrijfvriend.nl/crossover-grip/a6340  

 

Een hulpmiddel zoals een gripper dient alleen ter ondersteuning en kortdurig gebruikt te worden. 

Vraag een expert (bv. een ergotherapeut of schrijfspecialist) om advies voordat een hulpmiddel 

wordt ingezet (Overvelde & Nijhuis-van der Sanden, 2019). 

Wat kun je doen wanneer een leerling een overstrekking in de wijsvinger heeft: 

- Een pengreep met een overstrekking in de wijsvinger zorgt vaak voor hoge pendruk en 

pijnklachten. Een Ring-pen of een Ring-pen Ultra kan worden ingezet. 

https://www.grippers.nl/nl/ring-pen-standaard-en-ultra 

- Voor een hoge pendruk kan een driehoekige foam gripper helpend zijn. Soms kan een 

onderlegger onder het schrift ook helpend zijn. 

https://www.toys42hands.nl/webshop/toys42hands-driehoek-foam-gripper-zacht/ws-

pr/pr1754  

 

Papierligging 

Een leerling heeft moeite met het juist positioneren van zijn papier/schrift op het werkvlak. Voor een 

rechtshandige leerling moet het papier rechts van het midden en linkshellend liggen en voor een 

linkshandige leerling moet het papier links van het midden en rechtshellend liggen (Wouters & 

Schaerlaeckens, 2009). Beide onderarmen liggen op het werkvlak. De niet schrijvende hand 

verschuift het papier naar boven toe.  

Wat kun je doen wanneer een leerling zijn hand op of boven de schrijfregel plaatst: 

- Het papier of het schrift nog schuiner leggen. Plak met tape een kantlijn in de juiste 

hellingshoek, hier kan het papier langs gelegd worden. Hierdoor blijft de hand onder de 

schrijfregel (Overvelde & Nijhuis-van der Sanden, 2019).  

- Plak ook een markering op de plaats waar de ellebogen op het werkvlak moeten liggen 

(Wouters & Schaerlaeckens, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.deschrijfvriend.nl/crossover-grip/a6340
https://www.grippers.nl/nl/ring-pen-standaard-en-ultra
https://www.toys42hands.nl/webshop/toys42hands-driehoek-foam-gripper-zacht/ws-pr/pr1754
https://www.toys42hands.nl/webshop/toys42hands-driehoek-foam-gripper-zacht/ws-pr/pr1754
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Lettervormen 

Een leerling maakt niet de juiste lettervormen. Kijk gericht welke lettervormen onvoldoende zijn en 

herhaal deze.  

Wat kun je doen wanneer een leerling niet het juiste letterspoor maakt: 

- Combineer voordoen - samendoen - nadoen. Laat het kind voelen hoe je de letter maakt, 

bijvoorbeeld in de lucht of op een groot vel papier. Kinderen leren niet van overtrekken 

(Overvelde & Nijhuis-van der Sanden, 2019). Verbaliseer het letterspoor  (“lus omhoog..”) én 

maakt het visueel door middel van pijlen, weggetje. Geef gerichte feedback wanneer je ziet 

dat de leerling het letterspoor verkeerd maakt.  

- Gebruik de “regenboog letters” en de “stoplichtletters” om het goede letterspoor in te laten 

slijten. Repeterend bewegen bevordert het leren van soepel bewegen (Overvelde & Nijhuis-

van der Sanden, 2019).  

- Gebruik verschillende (schrijf)materialen om het letterspoor te leren denk aan krijt, wasco, 

crayon rocks, met een whiteboardstift, schrijven in zand of in scheerschuim. De kracht zit  

hem in de herhaling! Werk bijvoorbeeld ook van groot naar klein, van dik naar dun.  

- Plak een voorbeeld van de letter(s) op de hoek van de tafel.  

- Laat een leerling ook zelf met kleurtjes aangeven welke letters goed zijn gelukt.  

Plaatsing van de letters 

Een leerling heeft moeite met de lettergrootte en het juist plaatsen van de letters tussen de liniatuur. 

Er is onvoldoende verschil zichtbaar tussen rompletters en lus- of stokletters.  

Wat kun je doen wanneer de letters ‘zweven’ of zakken door de lijn:  

- Benoem dat de letters boven en onder op de lijn 

moeten botsen, laat kinderen schrijven en tel de 

botspunten bij iedere letter die goed botst. Daag ze uit 

om zoveel mogelijk botspunten te verzamelen. 

- Dit kan bijvoorbeeld op het “huisjespapier”. Het doel 

van het huisjespapier is meer houvast bieden waar de 

rompdelen van een letter horen. Helpend: woonkamer-

letters, dak-letters en kelder-letters. Zie voorbeeld 

hiernaast.  

Wat kun je doen wanneer een leerling moeite heeft met het gebruik van hulplijnen: 

- Arceer met arceerstift de grondlijn of zet (tijdelijk) het huisjespapier in.  

- Zoek samen met de leerling een schrift met voor hem passende liniatuur.  
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Verbindingen tussen de letters 

Een leerling maakt geen (juiste) verbindingen tussen de letters.  

Wat kun je doen wanneer een leerling geen (juiste) verbindingen maakt tussen de letters: 

- Leg uit dat er twee soorten verbindingen zijn: de achtbaan verbinding en de waslijn 

verbinding. De achtbaan verbinding gaat schuin omhoog. De waslijn verbinding blijft boven. 

Oefen met deze kinderen langere 

lettercombinaties (onzinwoorden zijn 

prima) en bekijk samen of de verbindingen 

goed zijn. Zie voorbeeld hiernaast.  

Vloeiendheid 

Het schrijfspoor verloopt vloeiend; er zijn geen 

uitschieters of hoekige gedeelten zichtbaar in de 

letters en de richting van de letters is consistent 

(de lussen wijzen dezelfde kant op) (Overvelde & 

Nijhuis-van der Sanden, 2019).  

Wat kun je doen wanneer een leerling moeite heeft met de vloeiendheid van zijn schrift: 

- Oefen lettercombinaties met gering aantal richtingsveranderingen, bijvoorbeeld mimi, mini, 

lele en lellebel (Overvelde & Nijhuis-van der Sanden, 2019). 

 

Woordspaties 

Er moet voldoende ruimte tussen de woorden aanwezig zijn (breedte van een pink of van de letter o) 

om het schrift goed te kunnen lezen. Sommige kinderen plakken alle woorden aan elkaar.  

Wat kun je doen wanneer een leerling alle woorden aan elkaar plakt: 

- Laat de kinderen één vinger (pink) als ruimte tussen de woorden gebruiken. Laat ze een 

groene o tussen de woorden schrijven waarbij dit is gelukt en een rood streepje waar dit niet 

is gelukt. Of geef een les waarbij de kinderen rozijntjes krijgen die tussen de woorden moeten 

passen. 

Fijn motorische vaardigheden 

Besteed tegelijkertijd aandacht aan de fijne motoriek. Begin groep 3 is de fijne motoriek vaak nog 

niet voldoende ontwikkeld. Kinderen hebben moeite met variatie in bewegingen van duim, vingers 

en pols. Manipuleren is een zeer belangrijke voorwaarden voor het leren schrijven. Kinderen leren 

onafhankelijke vingerbewegingen te maken.  

 Fijn motorische spelletjes/activiteiten ter voorbereiding op het schrijven:  

- “Happie” de tennisbal is een leuke manier om het manipuleren dagelijks in de klas 

toe te passen. Een kind stopt één voor één vier of vijf kleine voorwerpen (kraaltjes, 

muntjes, etc.) in zijn voorkeurshand. De andere hand mag niet meedoen. Het kind 

probeert vervolgens een voorwerp in de bek van “Happie” te stoppen. De andere 

voorwerpen mogen niet vallen. Vervolgens kraaltje twee, drie, enzovoort. 

Je kunt dit bijvoorbeeld ook doen met muntjes en deze één voor één in een 

spaarpot doen of met knikkers op een knikkerbaan.  
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- Propjes maken (bv. van crêpepapier). De propjes kunnen op papier geplakt worden 

bijvoorbeeld in de vorm van een letter. Of je kunt een “propjesrace” doen door de propjes 

met een ronde duimboog weg te schieten.  

- Kralen rijgen (van groot tot klein). 

- Wandelen over een potlood/stokje. Met een driepuntsgreep van onder naar boven 

wandelen, het potlood mag niet vallen.  

- Vingertikken, de duim bewegen naar elke vinger en terug. Eenhandig en tweehandig 

uitvoeren.  

- Reisspelletjes zoals vier-op-een-rij, de toren van Pisa, Jenga, etc.  

- Twee knikkers of Chinese massage ballen in de handpalm langs elkaar laten bewegen.  

- Tolletje draaien. 

- Wasknijpers hanteren.  

- Vouwen; bijvoorbeeld het maken van muizentrappetjes.  

- Rijst, water of zand overscheppen of -schenken (gebruik bijvoorbeeld kinderservies).  

- “Schuimkloppen” met garde; in een bak met sop of slagroom opkloppen.  

- Memory  

- Hengelspel 

- Werken met constructiemateriaal (Duplo, Lego).  

Er bestaat een leuke fijne motoriekkoffer met allerlei spelletjes om alle fases van het manipuleren te 
oefenen. https://fijnemotoriekkoffer.weebly.com/fijne-motoriekkoffer1.html 
 
Schrijfmateriaal 

Geschikt schrijfmateriaal is belangrijk en heel persoonlijk. Het aanbod in schrijfmateriaal is daarbij 

erg groot. Laat een kind zijn schrijfmateriaal zelf kiezen en geef daarbij een aantal mogelijkheden. Dit 

zorgt voor intrinsieke motivatie bij het kind. Het is belangrijk dat het materiaal prettig vastgehouden 

kan worden en een fijne greep uitlokt. De grip mag dus niet te dun (waarbij de vingers naar voren 

schuiven) of te dik (waarbij de punt onvoldoende zichtbaar is) zijn. De pen moet niet te veel, maar 

ook niet te weinig weerstand geven tijdens het schrijven. (Overvelde & Nijhuis-van der Sanden, 2019) 

Voor het starten met het schrijven in groep 3 wordt door de meeste schrijfexperts en -methoden 

geadviseerd om met potlood (HB) te schrijven. De punt van een potlood is vrij ruw, waardoor het 

kind grip houdt op het papier. Een potlood geeft meer feedback op het papier, een kind voelt 

daardoor beter hoe de beweging verloopt en glijd minder snel uit. (Overvelde & Nijhuis-van der 

Sanden, 2019) 

Geadviseerd wordt om halverwege groep 4 een kind de gelegenheid te bieden om een vulpen uit te 

proberen. Kies voor een vulpen met een extra fijne punt. Kijk daarbij ook of de inkt van de pen niet 

doordringt naar de achterkant van het papier en of de inkt snel genoeg op droogt. Voor de overstap 

van potlood naar een vulpen is een redelijke mate van schrijfvaardigheid nodig. Een vulpen geeft ook 

feedback tijdens het schrijven. Als een kind nog niet klaar is voor het schrijven met een vulpen, laat 

hem of haar dan verder schrijven met potlood of biedt een alternatief aan. (Overvelde & Nijhuis-van 

der Sanden, 2019) 

Voor veel kinderen is het goed om een tussenstap te maken voordat de vulpen uitgeprobeerd wordt. 

Een alternatief kan zijn: een gelpen, een balpen of een rollerpen. Schrijven met balpen leidt vaak tot 

meer druk en krampachtige pengreep. (Overvelde & Nijhuis-van der Sanden, 2019) 

 

https://fijnemotoriekkoffer.weebly.com/fijne-motoriekkoffer1.html

