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Doelen en aanpak ten aanzien van het schrijven 

Wat: Stappenplan schrijfonderwijs basisondersteuning en extra ondersteuning 

Wie: Voor leerkrachten, intern begeleiders, kwaliteits-coördinatoren, 
schoolcontactpersonen en ondersteuners 

Wanneer: Een hulpvraag over schrijven (dit kan zijn; pijn, leesbaarheid, tempo) 

Hoe: Bekijk de informatie en bekijk welke mogelijke vervolgstappen er zijn.  

Waarom: Om doelgericht te werken aan het verbeteren van het handschrift (onderwijs) 

 

Door een versterking van de instrumentele vaardigheden in het basisonderwijs:  lezen, rekenen spelling en digitalisering van het onderwijs, is er de laatste 
jaren minder aandacht voor handschriftonderwijs. Er zijn bijvoorbeeld geen specifieke kerndoelen geformuleerd voor handschriftonderwijs.  

Hierdoor zien we bij PassendWijs een toename in het aantal schrijfaanvragen in combinatie hulpvragen van leerkrachten op dit gebied.  Schrijven is echter 
binnen heel veel vakgebieden van belang. Als je handschrift onleesbaar is, dan kan de leerkracht niet lezen of het antwoord goed of fout is. Daarnaast is het 

bewezen dat iets opschrijven ervoor zorgt dat je beter onthoudt wat je leert. ( https://schrijfmotoriek-com.webnode.nl/_files/200000053-
9e71f9f6ba/Volskrant%204-6-2014.PNG)  

Leerkrachten voelen zich handelingsverlegen als het gaat om schrijfproblemen bij leerlingen. Om preventiever te werken en leerkrachten beter toe te rusten 
is dit document ontwikkeld. Het bevat een stappenplan en concrete adviezen voor alle leerkrachten van de basisschool.  

Doel van schrijfonderwijs op de basisschool:  
De leerling kan een duidelijk leesbaar handschrift produceren, dat zonder overbodige spanning en in een aanvaardbaard tempo geschreven wordt. De 
leerlingen ontwikkelen een eigen handschrift dat er verzorgd en regelmatig uitziet.  

Bij schrijven in de basisondersteuning horen de volgende doelen:  

1. Groep 1/2 : aandacht vooral op voorbereidend schrijven en het ontwikkelen van fijn-motorische vaardigheden 
2. Groep 3/4 : aanvankelijk schrijven; aanleren van alle letters en cijfers. In groep 4 komen daar de hoofdletters bij.  
3. Groep 5/6: voortgezet schrijven 
4. Groep 7/8: handschrift ontwikkeling en tempo leren schrijven (richting VO).  

 

https://schrijfmotoriek-com.webnode.nl/_files/200000053-9e71f9f6ba/Volskrant%204-6-2014.PNG
https://schrijfmotoriek-com.webnode.nl/_files/200000053-9e71f9f6ba/Volskrant%204-6-2014.PNG
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(Missiuna et al., 2012) 

Basisondersteuning: 60% van de leerlingen leren schrijven mits het leerplan voldoende ruimte geeft om te oefenen en er sprake is van een stimulerende 

omgeving. 10 % tot 30% van de leerlingen heeft extra individuele instructie van de leerkracht nodig.  

Extra ondersteuning: Pas wanneer dat niet helpt (5% tot 10%) is verwijzing naar een therapeut of schrijfspecialist zinvol.  

(Santangelo & Graham, 2016) 
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Concreet betekent dat per groep: Doelen uit aan de slag met handschriftonderwijs 

Doelen groep 1/2: 

• De leerlingen ontwikkelen hun fijne motoriek en leren een potlood goed te hanteren (er ontstaat een voorkeurshand). 

• De leerlingen herkennen  én maken verschillende figuren, vormen en. 

• Er is sprake van fonetisch bewustzijn (klanken kunnen onderscheiden in woorden). 

• De leerlingen hebben een gerichte aandacht en motivatie voor papier- en pentaken.  

De aandacht is gericht op het opdoen van veel en gevarieerde fijnmotorische ervaring en het ontwikkelen van een voorkeurshand. In de loop van groep 2 
worden steeds meer papier- en pentaken aangeboden. Geleidelijk gekoppeld aan visuomotorische integratie, fonemisch bewustzijn en aandacht en 
motivatie van de leerlingen.  

Aanpak van de leerkracht bij twijfels en/of zorgen? 
1. Neem de Quickscan voor kleuters af en analyseer de uitkomsten.  

2. Ga aan de slag met de tips die in de Quickscan worden gegeven. Specifieke oefeningen a.d.h.v doelen. Ga aan de slag met de tips die gegeven worden. Zie 
document ‘adviezen n.a.v de Quickscan bij kleuters.’ (nog in ontwikkeling) 

Onvoldoende vooruitgang of behoefte aan specifieke kennis en ondersteuning? 
Overleg met de ib-er en/of SCP welke ondersteuning wenselijk is.  

o Raadplegen fysiotherapeut/ergotherapeut indien werkzaam binnen de school. 
o Consultatie en advies door ergotherapeut / ondersteuner van Passend Wijs (uitkomsten Quickscan bekijken, advies over specifieke oefeningen en inzet 

van materialen) * zie bijlage profielen van schrijfproblemen, kenmerken en interventie 
o Interventie aanvraag ergotherapeut van Passend Wijs. Uitgebreid motorisch onderzoek (Writic-Assessment*, Beery VMI) en advies (oefeningen, 

materialen).  
o Interventie aanvraag ondersteuner van Passend Wijs; voor korte periode individuele begeleiding.  
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Doelen groep 3/4: 

Het schrijfproces start met het leren van afzonderlijke letters (begin groep 3) en loopt t/m het leren schrijven van volledige zinnen, inclusief hoofdletters en 
punctaties (einde groep 4).  

• Leerlingen leren de cijfers te schrijven en correct in hokjes te plaatsen.  

• Leerlinge leren (hoofd)letters en hun verbindingen met goede plaatsing op de regel te schrijven.  

• Leerlingen leren systematisch te werken in schriften en op werkbladen.  

Aanpak van de leerkracht bij twijfels en/of zorgen 

o Observeer de manier waarop de leerling schrijft. Let daarbij onder meer op zithouding, penvatting en pendruk. Bespreek samen met de leerling welke 
veranderingen een positief effect kunnen hebben, denk hierbij aan de hoogte van de stoel of tafel en schrijfmateriaal.  

o Neem (vanaf de herfstvakantie gr 3) de Quickscan af en maak een analyse van het handschrift. Ga aan de slag met de tips die gegeven worden. Zie 
document ‘adviezen n.a.v de Quickscan.’ 

o Biedt extra individuele instructie aan wanneer er sprake is van foutieve lettervormen of verbindingen. Gebruik de instructietafel ook in de schrijfles.  
o Ga één of meerdere stap(pen) in moeilijkheidsgraad terug en sluit aan bij de zone van naaste ontwikkeling. Biedt veel herhalingsmomenten en variatie 

aan. 
o Zorg ervoor dat de leerling de motivatie voor het schrijven behoudt. Door heel gericht een leerdoel vast te stellen en daarop te oefenen, kun je op korte 

termijn positieve resultaten bereiken en daardoor de motivatie vasthouden.  

Onvoldoende vooruitgang of behoefte aan specifieke kennis en ondersteuning? 
Overleg met de ib-er en/of SCP welke ondersteuning wenselijk is.  

o Raadplegen fysiotherapeut/ergotherapeut indien werkzaam binnen de school. 
o Consultatie en advies door ergotherapeut / ondersteuner van Passend Wijs (uitkomsten Quickscan bekijken, advies over specifieke oefeningen en inzet 

van materialen) * zie bijlage profielen van schrijfproblemen, kenmerken en interventie 
o Interventie aanvraag ergotherapeut van Passend Wijs. Uitgebreid motorisch onderzoek (Writic-Assessment*, Beery VMI) en advies (oefeningen, 

materialen).  
o Interventie aanvraag ondersteuner van Passend Wijs; voor korte periode individuele begeleiding.  
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Doelen groep 5/6: 

De leerlingen kunnen steeds beter tempo schrijven met behoud van kwaliteit. Het schrijven verloopt vloeiender en er gaat meer aandacht uit naar de 
inhoud. Het einddoel is dat om leesbaar en met voldoende tempo de leerstof te verwerken. In groep 5/6  is het schrijven vaak nog niet volledig 
geautomatiseerd. De leerlingen passen een alternerende aandacht strategie toe. Ze hebben of aandacht voor de motorische handeling schrijven of voor de 
inhoud. Bij het oefenen op tempo schrijven blijft het erg van belang  om de leesbaarheid van het handschrift te behouden. 

• Automatiseren van (hoofd)letters, cijfers, verbindingen en interpunctie. 

• In groep 5/6 neemt de doelgerichtheid toe en de motivatie om leesbaar te schrijven af. Laat de leerlingen (met hulp van de leerkracht) eigen doelen 
stellen en ervaren dat ze invloed hebben op hun eigen ontwikkeling/prestaties.  

• Transfer van handschrift in het schrijfschrift naar handschrift in alle andere schriften/werkbladen.  

Aanpak van de leerkracht bij twijfels en/of zorgen? 

o Observeer de manier waarop de leerling schrijft. Let daarbij onder meer op zithouding, penvatting en pendruk. Bespreek samen met de leerling welke 
veranderingen een positief effect kunnen hebben, denk hierbij aan de hoogte van de stoel of tafel en schrijfmateriaal.  

o Neem de Quickscan af en maak samen met de leerling een analyse van het handschrift. Maak gezamenlijk een schrijfplan om het handschrift doelgericht 
te verbeteren. 

o Ga aan de slag met de tips die gegeven worden in document ‘adviezen n.a.v de Quickscan.’ 
o Biedt extra individuele instructie aan wanneer er sprake is van foutieve lettervormen of verbindingen. Gebruik de instructietafel ook in de schrijfles.  
o Ga één of meerdere stap(pen) in moeilijkheidsgraad terug en sluit aan bij de zone van naaste ontwikkeling. Biedt veel herhalingsmomenten en variatie 

aan. 
o Zorg ervoor dat de leerling de motivatie voor het schrijven behoudt. Door heel gericht een leerdoel vast te stellen en daarop te oefenen, kun je op korte 

termijn positieve resultaten bereiken en daardoor de motivatie vasthouden.  

Onvoldoende vooruitgang of behoefte aan specifieke kennis en ondersteuning? 
Overleg met de ib-er en/of SCP welke ondersteuning wenselijk is.  

o Raadplegen fysiotherapeut/ergotherapeut indien werkzaam binnen de school. 
o Consultatie en advies door ergotherapeut / ondersteuner van Passend Wijs (uitkomsten Quickscan bekijken, advies over specifieke oefeningen en inzet 

van materialen) * zie bijlage profielen van schrijfproblemen, kenmerken en interventie 
o Interventie aanvraag ergotherapeut van Passend Wijs. Uitgebreid motorisch onderzoek (Writic-Assessment*, Beery VMI) en advies (oefeningen, 

materialen).  
o Interventie aanvraag ondersteuner van Passend Wijs; voor een korte periode individuele begeleiding.  



 

Annabel Klaassen-Joosten en Shirin Öfner 

 

Doelen groep 7/8: 

De leerlingen ontwikkelen een vlot, leesbaar en persoonlijk handschrift dat zij kunnen gebruiken in alle situaties dat zij schrijven met pen. Daarnaast wordt 
er aandacht besteed aan typevaardigheid.  

• De leerlingen krijgen experimenteerruimte om een persoonlijk handschrift te ontwikkelen. Er wordt door de leerkracht wel opgelet dat het 
persoonlijk karakter van het handschrift niet ten koste gaat van de leesbaarheid of het tempo.  

• De leerlingen beoordelen regelmatig eigen handschrift (of elkaars handschrift) en stellen (met hulp van de leerkracht) eigen doelen/verbeterpunten. 
Zo ervaren dat ze invloed hebben op hun eigen ontwikkeling/prestaties.  

• Er wordt aandacht besteed aan het verhogen van het tempo tijdens het schrijven, het maken van aantekeningen, vormgeving en doel van schrijven 
in verschillende situaties, andere vormen van schrijven (zoals bijv. digitaal schrijven).   

Aanpak van de leerkracht bij twijfels en/of zorgen? 

o Observeer de manier waarop de leerling schrijft. Let daarbij onder meer op zithouding, penvatting en pendruk. Bespreek samen met de leerling welke 
veranderingen een positief effect kunnen hebben, denk hierbij aan de hoogte van de stoel of tafel en schrijfmateriaal.  

o Neem de Quickscan af en maak samen met de leerling een analyse van het handschrift. Maak gezamenlijk een schrijfplan om het handschrift doelgericht 
te verbeteren. 

o Ga aan de slag met de tips die gegeven worden in document ‘adviezen n.a.v de Quickscan.’ 
o Biedt extra individuele instructie aan wanneer er sprake is van foutieve lettervormen of verbindingen. Gebruik de instructietafel ook in de schrijfles.  
o Ga één of meerdere stap(pen) in moeilijkheidsgraad terug en sluit aan bij de zone van naaste ontwikkeling. Biedt veel herhalingsmomenten en variatie 

aan. 
o Zorg ervoor dat de leerling de motivatie voor het schrijven behoudt. Door heel gericht een leerdoel vast te stellen en daarop te oefenen, kun je op korte 

termijn positieve resultaten bereiken en daardoor de motivatie vasthouden.  

Onvoldoende vooruitgang of behoefte aan specifieke kennis en ondersteuning? 
Overleg met de ib-er en/of SCP welke ondersteuning wenselijk is.  

o Raadplegen fysiotherapeut/ergotherapeut indien werkzaam binnen de school. 
o Consultatie en advies door ergotherapeut / ondersteuner van Passend Wijs (uitkomsten Quickscan bekijken, advies over specifieke oefeningen en inzet 

van materialen) * zie bijlage profielen van schrijfproblemen, kenmerken en interventie 
o Interventie aanvraag ergotherapeut van Passend Wijs. Uitgebreid motorisch onderzoek (Writic-Assessment*, Beery VMI) en advies (oefeningen, 

materialen).  
o Interventie aanvraag ondersteuner van Passend Wijs; voor een korte periode individuele begeleiding.  
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Profielen van schrijfproblemen , kenmerken en interventie 

Motorisch profiel 

o Motorische problemen liggen ten grondslag aan het schrijfprobleem. 

o Handschriftkenmerken; fouten in lettersporen en/of verbindingen, te weinig aanpassing aan de taakeisen wat betreft grootte, richting, druk en snelheid. 

Moeite met het maken van fijne vingerbewegingen. Vermoeidheid, kramp, gebrek aan vloeiendheid.  

Interventie: Ergotherapeut van Passend Wijs 

Cognitief en/of gedragsmatig profiel 

o Er is sprake van een motivatieprobleem, problemen met de aandacht, begrip, onduidelijk verhaal en grammaticale fouten.  

o Er zijn woordvindingsproblemen en foutieve woorden. 

o Er zijn spellingsproblemen en klankverwarringen.  

o De leerling heeft moeite om de klank aan het juiste letterbeeld te koppelen. 

Interventie: Logopedisch onderzoek bij woordvindingsproblemen, herkennen van klanken. Consultatie bij de orthopedagoog/schoolcontactpersoon. 

Didactisch profiel 

o Er is geen motorische achterstand vastgesteld.  

o Kenmerken; De leerling heeft te weinig ervaring opgedaan. Te weinig aandacht voor handschriftonderwijs binnen de school, te weinig geschreven uren, 

jonge leerling.  

Interventie: extra ondersteuning in de groep, indien nodig met ondersteuning/ monitoring van de schrijfspecialist van Passend Wijs 

Bijlagen: 

- Quickscan schrijven voor groep 1 en 2 

- Adviezen na afnemen Quickscan schrijven voor groep 1 en 2 (nog in ontwikkeling) 

- Quickscan schrijven voor groep 3 tot en met groep 8 

- Adviezen na afnemen Quickscan schrijven voor groep 3 tot en met groep 8 


