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Doel van deze workshop

We gaan aan de slag met de volgende vragen:

1. Wat kunnen en mogen we verwachten van het handschrift van 
leerlingen in groep 5-6?

2. Hoe krijgen we goed zicht op de resultaten?

3. Wat te doen als de motivatie om te oefenen laag is, de 
motorische vaardigheid onvoldoende blijft en de leesbaarheid 
en/of het tempo achterblijft? 

4. Wat zijn praktische tips om meteen morgen te kunnen 
toepassen in de klas of bij therapie?
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Kern van handschriftontwikkeling groep 5-6

• Prioriteit van het schrijven verschuift van 
leesbaarheid naar inhoud (spellen en stellen) 

• Tempo van de leerstofverwerking neemt toe

• Het handschrift is nog in ontwikkeling

• Eind groep 6 mag pas een geautomatiseerd 
handschrift verwacht worden 

(dan pas is er voldoende voorwaarde voor de 
ontwikkeling van een persoonlijk handschrift in gr 7-8)
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Voorbeeld uit groep 5 van Simone

Hoofdletters verbonden schrift nog onvoldoende paraat

Zonegebruik lastig ondanks hulplijnen
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Rekenschriften groep 5 Simone
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Leesbaar schrijven toepassen in alle andere vakken…

Schrijfschrift Owen gr 5 Taalschrift Owen gr 5
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De QuickScan geeft zicht op je groep
https://www.schrijvennl.nl
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Wat als leerlingen onvoldoende motivatie hebben?

Extrinsieke motivatie                              Intrinsieke motivatie

Gedreven vanuit
verwachte beloning 

van buitenaf
extern

Gedreven puur vanuit je 
zelf 

intern

Van extern naar intern

FLOW

Zelfdeterminatie theorie Deci&Ryan, 2000

Ik doe het omdat 
het mijzelf iets 

oplevert!

WS gr 5-612-10-2022 9



WS gr 5-6

Zelfdeterminatie theorie Deci&Ryan, 2000
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Blz 52
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Vraag het de 
leerlingen!
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Bespreek de leesbaarheidscriteria

Bijvoorbeeld:
• Afstand tussen de woorden gelijk aan een letter o van het eigen 

handschrift
• Lus- en stokletters langer dan de rompletters
• De rompen van de letters staan op de grondlijn
• Alleen hoofdletters volgens de spellingsregels; dus niet binnen 

een woord
• Letters a-d-g-o worden goed gesloten
• Letterverbindingen worden goed gemaakt

(zie voor meer criteria checklist in boek ‘Aan de slag…” blz 210-211)
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Kies met je groep per week twee focuspunten

• Maak de focuspunten visueel; hang ze op in de groep of zet 
ze op het digibord

• Geef extra instructie en doe deze voor op het digibord, laat 
ze het nadoen op een wisbordje

• Niet alleen tijdens een schrijfles, maar ook in de andere 
vakken, laat leerlingen elkaars werk nakijken op een 
focuspunt
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Wijs op de letters die het verschil maken
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Laat het belang zien van goed zonegebruik

Gebruik beelden en taal om het duidelijk te maken

Gebruik trefzones of visualiseer de zones
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Letterverbindingen voordoen en 
samen doen
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Betekenisvolle kilometers maken:

Juist niet alleen in de schrijfles!

• Taalopdrachten met focuspunten 
op leesbaarheid

• Kinderen zelf een schrijfopdracht 
laten kiezen.

• Wat zouden jullie inzetten?
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Geef directe specifieke feedback tijdens het schrijven 
(ipv achteraf in de schriften)

In plaats van “ dit kun jij veel netter’ een TOP en een TIP geven

Top
▪Ik zie twee keer de letter n 
goed binnen de lijntjes

Tip
▪Zet de letters goed tussen de 
lijnen

WS gr 5-612-10-2022 19



TOP
Dat gaat goed (als je weet wat goed is weet je wat vol moet houden) 

TIP
Dat kan beter
Waar ga ik op letten
En nakijken?
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Take home message

- Gebruik de Quickscan om zicht te krijgen op je groep

- Maak schrijven betekenisvol en aantrekkelijk in alle vakken

- Leg de focus op letters die het verschil maken in leesbaarheid

- Besteed aandacht aan zonegebruik 

- Bespreek leesbaarheidscriteria; kies met de klas wekelijks focuspunten

- Zorg voor voldoende oefening en variatie; kilometers maken

- Laat ze eigen verbeterdoelen en reminders kiezen

- Stimuleer zelfreflectie op leesbaarheid

- Geef specifieke feedback!

- Eerst leesbaarheid vergroten, dan pas aandacht aan tempo verhogen
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QuickScan: vrij te downloaden: https://www.schrijvennl.nl/xx/quickscan/
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Dank voor jullie aandacht
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