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Ontwikkelen van de fijne motoriek en handschriftonderwijs 

Studiemiddag 

 
Het ontwikkelen van de fijne motoriek en de schrijfvoorwaarden is belangrijker dan ooit…. 

Handschriftonderwijs in groep 3 en 4 kan speelser, effectiever en motiverender… 
 

Tijd  :  3 uur  

Plaats  :  op locatie school of organisatie 

Voor wie :  leerkrachten groep 1 t/m 4, (M)RT-ers, IB-ers, iedereen met interesse 
 

Steeds meer kinderen hebben moeite met fijnmotorische vaardigheden zoals knippen, veters strikken en 
kleuren. Leerkrachten lopen er tegenaan dat het leren schrijven in groep 3 voor veel kinderen te vroeg komt 
omdat de schrijfvoorwaarden nog niet voldoende ontwikkeld zijn. Op deze studiemiddag krijg je meer inzicht 
in hoe de fijne motoriek zich ontwikkelt, wat motorische schrijfvoorwaarden zijn en hoe je deze kunt 
ontwikkelen. Het zal wellicht ook leiden tot een andere aanpak van het handschriftonderwijs in groep 3 en 4. 
  

Programma 
 

Deel 1 – Theorie  
• Hoe verloopt de fijnmotorische ontwikkeling? 

• Wat zijn motorische schrijfvoorwaarden? 

• Wanneer is een kind aan schrijven toe? 

• Het belang van handschriftonderwijs 

• Hoe kan ik fijne motoriek en schrijfvoorwaarden monitoren? 
 

Deel 2 – Praktijk  
• Fijne motoriekspelletjes 

• Handengym  

• Voorbereidend schrijven 

• De Schrijfladder 
 
 

Cursus fijne motoriek en handschrift 
Deze studiemiddag is bedoeld als kennismaking, als inspiratie, als start van een andere kijk en aanpak op 
handschriftonderwijs. Geïnteresseerden kunnen in een vervolg deelnemen aan de cursus.  
Meer weten over de inhoud? Kijk op www.allesinbeweging.net of klik op de link van de folder. 
  

 
 

Docent Hans Stroes  

Hans  heeft het scholings- en adviesbureau Stroes in Beweging, was vakleerkracht bewegingsonderwijs,  MRT-

er en docent aan ALO en PABO.  Coördinator van en docent aan een 2-jarige opleiding tot MRT-er.  Geeft veel 

cursussen over het ontwikkelen van de fijne motoriek  en het handschriftonderwijs. Lid van het Platform 

Handschriftontwikkeling. Medeauteur van de methode Basislessen bewegingsonderwijs,  Leerlingvolgsysteem 

bewegen en spelen, De Schrijfladder en Motorlab NL.  

https://allesinbeweging.net/storage/3430/Cursus-Handschrift-zonder-pen-2021-2022.pdf

