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Schrijfmateriaal 

 
Geschikt schrijfmateriaal is 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) 

 

Schrijfpotloden 

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) 

 

Vulpen 

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. “De manier waarop de pen in de hand ligt heeft een corrigerende 

invloed op de penhantering. Te hard drukken zorgt voor vlekken en te weinig druk geeft geen inkt.”  

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) 

 

Alternatief voor de vulpen 

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. Een balpen is vaak temperatuurgevoelig: bij warmte ontstaat 

een vlekkerig schrijfspoor, bij koude vloeit er onvoldoende inkt uit de penpunt. Een balpen glijdt wat 

gladder over het papier waardoor er sneller uitschieters kunnen ontstaan.  

 

Kies voor de feedback in de hand en het beste resultaat een pen met een dunne punt. Laat het kind 

zelf beslissen welke pen het fijnste schrijft. Of de vulpen later nog gebruikt wordt, is afhankelijk van 

de schrijfmethode en de voorkeur van de school. (Overvelde & Nijhuis-van der Sanden, 2019) 
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Verschillende schrijfmaterialen die in de praktijk vaak worden gebruikt/geadviseerd 

 

Staedtler jumbo driehoek potlood (HB) 

Een dik, driekantig en ergonomisch potlood. Door de driekantige vorm stimuleert 

hij de juiste pengreep. Geschikt voor kinderen die starten met schrijven. Het 

potlood heeft een zeer breukvaste, drukbestendige stift. De hardheidsgraad is 

HB. (Toys42hands, 2021) 

 

Faber Castell jumbo grip potlood (B) 

Een dik, stevig en driekantig potlood. Geeft een goede grip dankzij de speciale anti 

slip stippen. Deze grip zorgt voor een ontspannen greep voor kinderen die gaan 

starten met schrijven. Vanwege het ergonomisch driekantig ontwerp, leren kinderen 

een natuurlijke schrijf- en tekenwijze aan. Speciale verlijming en een stevige stift 

zorgen ervoor dat de potloden breukvast zijn. Er kan lang met een scherpe punt 

geschreven worden. (Toys42hands, 2021) (De Schrijfvriend, 2021) 

 

Faber Castell grip potlood  

Een potlood met goede grip dankzij de speciale anti slip stippen. Deze grip zorgt 

voor een ontspannen greep. Vanwege het ergonomisch driekantige ontwerp, leren 

kinderen een natuurlijke schrijf- en tekenwijze aan. Speciale verlijming en een 

stevige stift maken de kans op breken minimaal. (Toys42hands, 2021) (De 

Schrijfvriend, 2021) 

 

Schneider rollerpen Breeze 

Een ergonomische pen. De vorm en schrijf eigenschappen spreken zowel beginnende 

schrijvers als gevorderde schrijvers aan. De rollerpen ligt lekker in de hand. De 

handgreep ondersteunt een pengreep met drie vingers. De stroeve strepen op de pen 

voorkomen dat de vingers wegglijden. De pen is zowel geschikt voor rechtshandige als 

linkshandige kinderen. (De Schrijfvriend, 2021) 

 

FriXion Ball uitgumpen 

De pen is geschikt voor rechtshandige als linkshandige kinderen. De pen heeft een dun 

schrijfspoor voor precies en netjes werken. Met de kunststof gum op de achterkant 

kunnen snel en eenvoudig schrijffouten verbeterd worden. (De Schrijfvriend, 2021) 
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Schneider kindervulpen Base Kid rechts/links  

Een vulpen voor kinderen om mee te leren schrijven. De ergonomische gevormde 

grip zorgt dat de vulpen automatisch goed wordt vastgepakt. De vulpen groeit mee, 

voor schrijvers met een kleine hand is een korte houder toegevoegd. De vorm van de 

dop en de vulpen voorkomen het wegrollen van de tafel. De linkshandige uitvoering 

heeft de grip en punt speciaal afgestemd op linkshandig gebruik. (De Schrijfvriend, 

2021) 

 

Schneider rollerpen Ray 

Deze pen is ideaal voor oudere kinderen en voor volwassenen die graag met 

vulpeninkt willen schrijven. De rollerpen heeft een driekantige soft grip om soepel te 

schrijven met de juiste pengreep. De grote dop rolt door zijn vorm niet van tafel en 

kan ook achter op de pen geplaatst worden. (De Schrijfvriend, 2021) 

 

Schneider Edge Fine  

een praktische driehoekige balpen met rubber soft coating. De pen heeft een fijn 

schrijfspoor wat het precies en klein schrijven stimuleert. De inkt is sneldrogend. De 

pen rolt niet snel van tafel door zijn vorm. (De Schrijfvriend, 2021) 

 

Hulpmiddelen  

Het kan zijn dat een kind problemen heeft met het schrijven. Een ander soort schrijfmateriaal kan 

dan uitgeprobeerd worden. Is er na een periode van oefenen met een ander potlood of pen geen 

verbetering zichtbaar in het schrijven, dan is er mogelijk iets aan de hand met de fijn motorische 

ontwikkeling. Vraag een expert (bijvoorbeeld een ergotherapeut) om advies voordat een hulpmiddel 

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

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

 

Verzwaard patroon  

Een verzwaard patroon is een ideaal hulpmiddel voor leerlingen die hun pen te 

rechtop houden en/of snel buiten de lijnen schieten (bv. bij trillingen/tremors). 

Het verzwaarde patroon past op de plek van de reserve vulling en zorgt ervoor 

dat de pen goed achterin de hand valt.  
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Het verzwaarde patroon groot past in de Schneider rollerpen Breeze. Het verzwaarde 

patroon klein past in de Schneider rollerpen Ray en kindervulpen Base Kid. (De 

Schrijfvriend, 2021) 

 

Magic paper (antislip matje) 

De Magic paper is een ideale stroeve onderlegger voor papier. Het zorgt ervoor dat het papier goed 

op zijn plaats blijft liggen. Ideaal voor leerlingen die moeite hebben hun 

papier goed te fixeren. Het maken van fouten door uitschieters of extra veel 

kracht zetten om het papier vast te houden wordt voorkomen. (De 

Schrijfvriend, 2021) 

 

 

 

 

 

 

Gripper 

Deze gripper zorgt voor een grotere diameter van het potlood. 

Het zorgt ook voor meer weerstand  bij het knijpen in het 

schrijfmateriaal, de gripper kan helpend zijn bij een te hoge 

pendruk. De vorm geeft de juiste positie van de vingers aan, 

daarnaast begeleid de vorm ook de juiste stand en schrijfhoek in 

de vingers. De gripper is met name geschikt rondom het leren 

schrijven en bij oudste kleuters. Vanaf 7 jaar is een kleinere 

gripper aan te raden vanwege het aanleren van de fijne vingerbewegingen die nodig zijn voor het 

vloeiend en snel leren schrijven. Blijft een juiste vingerpositie een probleem, dan kan deze gripper 

een goede oplossing zijn. (Toys42hands, 2021) 

 

Crossover gripper 

De crossover gripper zorgt voor een grotere diameter van het potlood. De 

gripper heeft een vleugel over duim en wijsvinger. Deze gripper kan helpend 

zijn bij een kind dat de duim over de wijsvinger houdt tijdens het schrijven; een 

laterale pengreep. (Toys42hands, 2021) 

 

Driehoek foam gripper 

Deze gripper is gemaakt van zacht foam en zorgt voor een grotere diameter 

van het potlood. De gripper zorgt ook voor meer weerstand bij het knijpen in 

het schrijfmateriaal. Dit kan helpend zijn bij een te hoge pendruk. De driehoek 

vorm heeft duidelijk aan waar de vinger geplaatst moeten worden. De gripper 

is met name geschikt vanaf 6 jaar. (Toys42hands, 2021) 
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Ronde foam/silicone gripper  

Deze gripper is gemaakt van zacht foam of silicone en zorgt voor een ronde vorm. De 

gripper zorgt voor meer weerstand bij het knijpen in het schrijfmateriaal. Dit kan 

helpend zijn bij een te hoge pendruk. Er is meer grip op de pen door de antislip 

werking van de silicone. De gripper is met name geschikt vanaf 6 jaar. (Toys42hands, 

2021) 

 

Stetro gripper 

Deze kleine gripper geeft de juiste vingerpositie aan bij het leren schrijven. De nadruk 

ligt bij het vasthouden van het schrijfmateriaal op de vingertoppen. De pijl aan de 

zijkant geeft de juiste richting aan voor links- en rechtshandigen. Is er een hoge 

pendruk of nog een zwakke pengreep zichtbaar kies dan niet voor de Stetro gripper. 

(Toys42hands, 2021) 

 

 

Kleur- en voorbereidend schrijfmateriaal 

 

Crayon Rocks  

De Crayon Rocks zijn bedoeld voor kinderen en volwassenen die moeite hebben 

normale krijtjes in pengreep vast te houden. De krijtjes zijn ideaal om in te 

zetten voor het voorbereidend schrijfonderwijs. De krijtjes versterken de spieren 

ter voorbereiding op het leren schrijven. Ze liggen fijn in de hand en de vorm 

maakt het mogelijk om fijne en grove bewegingen te maken. Om te kleuren is 

weinig kracht nodig. (Toys42hands, 2021) (De Schrijfvriend, 2021) 

 

Stabilo Jumbo Easycolors  

Een ergonomisch gevormd kleurpotlood voor links- en rechtshandigen. De anti-slip 

grip zones zorgen samen met de driekantige dikke vorm voor een ontspannen 

ligging in de hand. (Toys42hands, 2021) 

 

Faber Castell Jumbo grip kleurpotloden 

Stevige, driekantige kleurpotloden met een softgrip. Dit stimuleert om het 

potlood achter in de hand te laten rusten. Geschikt voor zowel links- als 

rechtshandige kinderen. Speciale verlijming en een stevige stift zorgen ervoor dat 

de potloden breukvast zijn. (De Schrijfvriend, 2021) 
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Stabilo Woody 

Het potlood heeft een extra dikke kern die niet breekt en geeft makkelijk kleur af 

zonder veel kracht te zetten. De potloden zijn geschikt voor donker papier, maar 

ook voor gladde oppervlakken zoals glas en ramen. (Toys42hands, 2021) 
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