
Welkom!

Marjon van Sambeek
Hans Stroes 

De Schrijfladder
Met Handiger handschrift



• Praktijk voor Kinderergotherapie

• Kinderergotherapeut in loondienst SBO

• Kindertherapie Heuvelland

• Basisscholen regulier en speciaal basisonderwijs

• Stimuleren van handigheid bij kinderen

• De Schrijfladder en nu Handiger handschrift
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Kennismaking Marjon 



• Inleiding 

•Uitleg 3 abonnementen 

• Fijne motoriek 

•Voorbereidend schrijven

• Leren schrijven met Handiger handschrift 

•Ruimte voor vragen
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Programma 
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Het ontwikkelen van schrijfvoorwaarden

eens 780
twijfel 345
oneens 22
niets ingevuld 74

Stelling webinar november 2020
'Er komen steeds meer kinderen in groep 3, 
waarbij de schrijfvoorwaarden niet aanwezig zijn.’
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Preventie van startproblemen in groep 3
De Schrijfladder

Stimulans van een brede motorische ontwikkeling 



In de onderzoeken/literatuur wordt het belang aangeven van:

• Handschriftonderwijs op meerdere niveaus

• Meer en betere instructie, visuele ondersteuning 

• Specifieke feedback

• Meer tijd voor oefening

Daarnaast is wenselijk:

• Meer kennis bij de leerkrachten

• Meer tijd tijdens de opleiding op de PABO`s
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Urgentie extra tool handschriftonderwijs preventief 



Uitspraken prof. Erik Scherder in filmpje en interview met De Schrijfladder:

• Schrijven met de hand draagt bij aan de breinontwikkeling van het jonge kind.

• Een verrijkte omgeving wordt gekenmerkt door het opdoen van nieuwe ervaringen, die uitdagend 
zijn en die moeite kosten. Dat ‘moeite doen’ geldt voor zowel mentale als fysieke inspanning.

• Niet iedere dag hetzelfde doen maar juist variatie bieden in de mentale en fysieke activiteit 
bevordert de ontwikkeling van de jonge hersenen. 
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Breinontwikkeling en verrijkte omgeving  
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De Schrijfladder is een online lesprogramma
met meer dan 800 filmpjes, vele werkbladen en een extra juf in de klas



Nieuw en uitdagend:

- Variatie in teken-, kleur- en schrijfmateriaal

- Behalve zittend, ook staand en bewegend

- Variatie in ondergronden

Kosten moeite:

- Opbouw in moeilijkheidsgraad 

- Herhalen tot het lukt

- Koppelen van cognitieve aan sensomotorische activiteiten

© De Schrijfladder    www.deschrijfladder.nl   2021                               

De Schrijfladder als deel van verrijkte omgeving
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Fijne motoriek



Abonnement 1 & 2, 3 & 4:
- Handengym
- Klaar voor de start!
- Voorbereidend schrijven en thema`s
- Eén op één

Abonnement Handiger handschrift:
- Cijferpret
- Halfverbonden blokletterpret
- Verbonden letterpret
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Inhoud De Schrijfladder en Handiger handschrift   



1. Als bron van ideeën • in hoeken te gebruiken rondom thema 
• tussendoortje om met hele klas te doen in de speelzaal
• tijdens een bewegingsles
• als startactiviteit, als de kinderen binnenlopen
• vast moment voor het eten en drinken

2. Naast een andere 
methode

• Alle onderdelen inplannen op 2 momenten per dag groep 1 en 
2 en op 1 moment per dag in groep 3 en 4
(naast de eigen handschriftmethode)

3. Als De 
handschriftmethode

• 1x per dag De Schrijfladder (zie voorbeeldplanning)
• Handschriftmethode groep 3 en straks 4 en 5 enz.
• Extra zorg voor groepjes en individuele kinderen
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Cijferpret
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Handiger handschrift
Verbonden schrift en halfverbonden blokschrift



✓ Voldoende fijne motoriek om een potlood te hanteren

✓ Visueel motorische integratie i.v.m. herkenning kleine  
verschillen in vormen en lettertekens, de positie in de 
ruimte en het kunnen maken van vormen

✓ Fonemisch bewustzijn, dus klanken kunnen 
onderscheiden in woorden

✓ Gerichte aandacht en motivatie

* Uit ‘Aan de slag met handschriftonderwijs’

© De Schrijfladder    www.deschrijfladder.nl   2022                               

Wat heb je nodig om te leren schrijven* 



1. Aanleren schrijfhouding, fixeren met hulphand e.d.

2. Pengreep ontwikkelen d.m.v. gerichte fijnmotorische oefeningen

3. Kennismaken met verschillende schrijfmaterialen, 

kleur- en arceeroefeningen, grafomotorisch werken

4. Bewegingservaring op papier, zand, krijt e.d.

5. Letteren

6. Grafocognitie

7. Het komen tot een handvoorkeur

* Uit ‘Aan de slag met handschriftonderwijs’

© De Schrijfladder    www.deschrijfladder.nl   2022                               

Tussendoelen voorbereidend schrijven*  
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Bronnen   
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Fijne motoriek & voorbereidend schrijven  

Groep 1 en 2 

1. Doe het!
2. Doe het na!
3. Doe het zo!
4. Doe het nauwkeurig!
5. Doe het overal!
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Handschriftontwikkeling 

Groep 3-8

1. Ontwikkelen schrijfvoorwaarden
2. Aanleren handschrift
3. Consistenter en kleiner schrijven
4. Schrijftempo verhogen en toepassing handschriftcriteria
5. Automatiseren vlot en leesbaar persoonlijk handschrift



© De Schrijfladder    www.deschrijfladder.nl   2021                               

Fijn motoriek/schrijfvoorbereiding 
Anders organiseren in je groep

• Startwerkje bij binnenkomst

• In de kring

•Voelbakken

•Hoeken

•Atelier

•Circuits

•De hele klas of in klein groepje
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In de kring bij binnenkomst of in kleine doosjes 



In de voelbakken 
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Fijne motoriek circuits
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Onder begeleiding in de kring



© De Schrijfladder    www.deschrijfladder.nl   2021                               

In de hoeken en atelier
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Verrschillende niveau`s en steeds meer op papier
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Knippen 
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Ieniemienie verhaaltjes
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Variatie, moeite doen



Variatie betekenisvolle schrijfpatronen



Kleine vlakken kleuren, ook linkshandig laten zien
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Arceren groep 3 







➢ Jeugdjournaal maart 2021:

30% van de basisscholen werkt met los schrift

➢ Overgang groep 2 naar 3 moeilijker, niet klaar om te starten

➢ Op de meeste basisscholen: klassikaal handschriftonderwijs

➢ Grootste groep uitvallers: jongens.  Jongens zijn in begin groep 3 nog 
niet aan handschriftonderwijs toe – niet  goed voor het 
zelfvertrouwen en plezier in leren schrijven, frustratie

➢De Schrijfladder biedt 2 alfabetten aan: 
een verbonden schrift en een half-verbonden blokschrift
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Blokschrift of verbonden schrift?



Kleuren, cijfers en pijltjes Verbonden schrift



Kleuren, cijfers en pijltjes Halfverbonden blok
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Variëren experimenteren
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Schuine papierligging en opbouw liniering        

7 – 5 – 7
verbonden schrift 

5 – 5 – 5
(halfverbonden) blokschrift 
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Dank voor uw aandacht

Marjon van Sambeek

info@deschrijfladder.nl
06 – 17 05 59 55

Hans Stroes

hans@stroesinbeweging.nl
06 – 45 31 97 78

mailto:info@kinderergotherapiegulpen.nl
mailto:hans@stroesinbeweging.nl

