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Naam kind: ……………………………………………………………………………..  jongen/meisje 

Geboortedatum………………………………………………………………………  Testdatum:……………………  

Naam evaluator……………………………………………………………………….  

School/klas………………………………………………………………………………. 

 

Leesbaar en voldoende snel kunnen schrijven laat kinderen toe om de klastaken uit te voeren en hun 
kennis aan te tonen. Sommige kinderen hebben echter moeite om de schrijfvaardigheid aan te leren en 
het is  belangrijk om deze kinderen te identificeren. 

Het doel van deze schaal is om uw algemene indruk van de kwaliteit van het geschreven product (niet de 
inhoud van het schrijven) te rapporteren, om te evalueren in welke mate het handschrift effectieve 
communicatie mogelijk maakt. De schaal voorziet een globale evaluatie om de kinderen te identificeren 
die moeilijk leesbaar of onvoldoende snel schrijven. Merk wel op dat het nodig is, wanneer er een 
moeilijkheid is vastgesteld, een meer gedetailleerd onderzoek uit te voeren om zo de meest aangewezen 
ondersteuning voor het kind te kunnen plannen. 

De schaal is ontworpen voor kinderen van 8 jaar en ouder, die reeds minstens twee jaar schrijfonderricht 
hebben gekregen. Ze bevat 5 onderdelen die elk apart worden gescoord via een vijfpuntenschaal (1-5). 
Hogere scores wijzen op slechtere prestaties. De totale score wordt berekend door de vijf deelscores op 
te tellen. 

De beoordeling moet gebaseerd zijn op een tekst die het kind ‘vrij’ schrijft, bij voorkeur geschreven op een 
gelinieerd A4 blad. De tekst omvat ongeveer 10 lijnen. 

De focus van deze schaal ligt op de leesbaarheid van het handschrift. Aangezien snelheid echter ook een 

belangrijk element is, moet de taak getimed worden. De tijd wordt opgenomen van zodra het kind begint 

te schrijven en na 6 minuten wordt gemarkeerd tot waar het kind was gekomen. Zo krijgt u een gegeven 

over de schrijfsnelheid van het kind. Dit kan nuttig zijn om te vergelijken met  kinderen van dezelfde leeftijd 

en om de prestatie op te volgen in de tijd. 

Soms wordt de leesbaarheid beïnvloed door spelfouten. Geef daarom hieronder aan of het kind al dan 

niet spellingsfouten heeft gemaakt in de tekst. 

Leesbaarheid  som score:  ……………….. 

Snelheid: ………………….. 
Aantal woorden in 6 min. geproduceerd /inclusief afkortingen, niet afgewerkte of doorstreepte woorden  

Spelling:   ja/nee 
Heeft het kind veel spellingsfouten gemaakt in de tekst in vergelijking met andere kinderen uit de klas?  



 

Voor de eerste drie onderdelen, baseer u op de algemene indruk van het handschrift. 

A. Leesbaarheid - Geef een algemene indruk van de globale leesbaarheid op basis van de eerste 
lezing van de tekst. 
1. Bij de eerste lezing zijn alle woorden leesbaar.  
5.    Bij de eerste lezing zijn slechts enkele woorden leesbaar. 

 
 

B. Moeite - Wat is de algemene indruk van de inspanning die het vraagt om de tekst te lezen bij 
een eerste lezing. 
1. Bij de eerste lezing vraagt het geen inspanning om de tekst te lezen. 
5.    Bij de eerste lezing vraagt het extreem veel inspanning om de tekst te lezen.

 
 

C. Lay-out van de bladzijde - Wat is de algemene indruk van de lay-out van de tekst op de 
bladzijde. Goed georganiseerd handschrift is gelijkmatig, de elementen zijn gepast geplaatst in 
relatie tot elkaar (bijvoorbeeld de kantlijn, de letters op de lijntjes, de spaties tussen letters en 
woorden). 
1.    Zeer goede lay-out van de bladzijde. 
5.    Zeer zwakke lay-out van de bladzijde. 

 
 

D. Lettervorming - Wat is de algemene indruk van de lettervorming? Goed geschreven letters zijn 
gepast gevormd, bevatten alle benodigde elementen, zijn duidelijk gesloten en zijn gelijkmatig in 
grootte en helling. 
1. Alle letters zijn zeer goed gevormd. 
5.    De meeste letters zijn zeer slecht  gevormd. 

 
 

E. Wijzigingen - Wat is de algemene indruk van de pogingen om letters in woorden te corrigeren. 
Dit omvat toevoeging van elementen, herschrijven of overschrijven van letters. Hiermee wordt 
niet het volledig schrappen van woorden bedoeld. 
1. Er zijn geen extra elementen, herschrijven of overschrijven van letters in de woorden. 
5.    De meeste woorden bevatten extra elementen, herschrijven of overschrijven van letters. 

 

Som score: (kwaliteit van het geschreven product):   


