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Vraag 

Welke aanpak en middelen leiden tot duidelijker schrijven voor het vak rekenen voor 
leerlingen met visueel-motorische en visueel-ruimtelijke problemen? 

Kort antwoord 

Een slecht handschrift levert problemen op bij het maken van rekensommen. Dit komt 
doordat leerlingen hun eigen handschrift niet goed lezen of door slordigheden in 
ruimtelijke ordening van getallen. Er zijn verschillende manieren om de fijne motoriek te 
ondersteunen waarmee leerlingen hun handschrift verbeteren. Voor leerlingen met 
visueel-motorische en visueel-ruimtelijke problemen lijkt het belangrijk om specifiek te 
oefenen met het overschrijven van teksten en het natekenen van figuren. Of deze vorm 
van ondersteuning ook daadwerkelijk leidt tot betere rekenvaardigheid is nog niet 
onderzocht. 

Toelichting antwoord 

Duidelijk schrijven en schoolprestaties 

Goed leren schrijven met de hand is belangrijk voor schoolprestaties. Daarbij is het 
vooral van belang dat leerlingen een leesbaar handschrift aanleren en in een adequaat 
tempo leren schrijven. Met de hand schrijven draagt bij aan de ontwikkeling in lezen en 
schrijven (McCaroll & Fletcher, 2017; Kennisrotonde, 2017). Ook is schrijfvaardigheid 
gerelateerd aan betere rekenprestaties bij leerlingen tussen de 8-11 jaar (Stievano et al., 
2018). Leerlingen met gediagnosticeerde motorische problemen zijn minder goed in 
rekenen dan leerlingen zonder motorische problemen (Gomez et al., 2015). Daarnaast is 
het mogelijk makkelijker voor leerlingen om bij de les te blijven als ze minder aandacht 
hoeven te besteden aan het schrijven zelf (Carlson et al., 2013). Een leerling die te 
langzaam schrijft, zal namelijk meer moeite hebben met het bijhouden van het tempo in 
de klas.  



 
 
 

 
 

Fijne motoriek is een belangrijke voorwaarde voor het schrijven met de hand net als 
visueel-motorische integratie (het natekenen van figuren) (Van Hartingsveldt et al., 
2015; Volman et al., 2006). Hierbij gaat het om het correct vasthouden van een potlood 
of pen, en controle uitoefenen over precieze bewegingen in relatie tot wat je ziet. Voor 
het leren van letters geldt dat het schrijven van die letters kan helpen om die letters te 
verankeren in het geheugen. Mogelijk geldt dit ook voor het leren van cijfers, want fijne 
motoriek in de kleuterklas hangt samen met de ontwikkeling van vroege 
rekenvaardigheid en latere rekenprestaties (Carlson et al., 2013; Grissmer et al., 2010; 
Pitchford et al., 2016). Leerlingen die vaardig zijn in visueel-motorische integratie 
hebben betere rekenprestaties. Deze samenhang blijkt uit een Amerikaanse studie onder 
bijna 100 leerlingen van 5-18 jaar met aandachtsproblemen, leerproblemen of moeite 
met sociaal-emotioneel functioneren. Bij visueel-motorische integratie moet een leerling 
eerst goed kijken en daarna iets overnemen, zoals het overschrijven van een tekst en 
het natekenen of kopiëren van een figuur. Daarvoor is de samenwerking nodig tussen 
visuele waarneming en ruimtelijk inzicht om de precieze bewegingen te maken. Wat geen 
directe relatie heeft met goede rekenprestaties is de vaardigheid van visueel-motorische 
(oog-hand) coördinatie. Daarbij voert een leerling met de hand precieze bewegingen uit, 
zoals de motoriek van het overtrekken van een figuur (Carlson et al., 2013). Hoe goed 
leerlingen zijn in het overtrekken van figuren speelt dus geen rol bij rekenprestaties, 
waarschijnlijk wel hoe goed zij zijn in het overschrijven en natekenen van figuren. 

Niet goed kunnen schrijven levert ook problemen op bij het maken van rekensommen 
zelf. Aan de ene kant kunnen kinderen fouten maken doordat ze hun eigen handschrift 
niet goed lezen. Daarnaast kunnen slordigheden in ruimtelijke ordening leiden tot fouten. 
Als getallen bijvoorbeeld scheef onder elkaar staan, bestaat de kans de verkeerde 
getallen bij elkaar worden opgeteld of afgetrokken (Pitchford et al., 2016). 

Ondersteuning handschrift 

Het is daarom van belang om kinderen met schrijfproblemen of een minder goede fijne 
motoriek te ondersteunen. Hiervoor is het ten eerste belangrijk dat kleuters goede 
voorbereidende schrijfvaardigheden ontwikkelen voordat ze beginnen met 
schrijfonderwijs, zoals goede houding, pengreep, en het goed kunnen uitvoeren van 
verschillende papier- en pentaken (Van Hartingsveldt et al., 2015). Hoewel er weinig 
grootschalige onderzoeken zijn naar interventies die zijn gericht om schrijven te 
verbeteren (Kennisrotonde, 2019), zijn er aanwijzingen dat interventies over het 
algemeen positieve effecten hebben (Hoy et al., 2011). Vaak zijn gerichte aanwijzingen 
en extra oefeningen in de klas voldoende om het schrijven met de hand te verbeteren 
(Santangelo & Graham, 2016). Bij kinderen met complexe schrijfproblemen wordt in het 
algemeen gebruik gemaakt van kinderergo-, kinderoefen- of kinderfysiotherapeut, die 
aandacht besteed aan de training van het schrijven met de hand. Zoals gesteld is er naar 
de meeste interventies (zoals kinderoefen- of kinderfysiotherapie) nog weinig onderzoek 
gedaan, behalve een reviewstudie naar ergotherapie. Ergotherapie bij 4-6 jarige 
leerlingen lijkt bij te dragen aan het verbeteren van het handschrift en fijne motoriek, zo 
komt naar voren uit een bescheiden reviewstudie van zeven onderzoeken (Kadar et al., 
2020). De effecten van ergotherapie zijn groter als de therapie geïntegreerd is in het 
curriculum van de school of plaatsvindt in de klas zelf. Het belangrijkste element in deze 
therapie is goed oefenen (Hoy et al, 2011; Kadar et al., 2020). 



 
 
 

 
 

Oefening tijdens therapie of in de klas moet goed aansluiten op wat er verbeterd moet 
worden (zogenaamde taak-specifieke oefening) (Hoy et al., 2011; Mihayra et al., 2017; 
Santangelo & Graham, 2016). Dus om schrijfvaardigheden te verbeteren, is het 
belangrijk om specifiek te oefenen met de fijne motorische vaardigheid van het schrijven 
met de hand, en niet een andere vaardigheid waarvoor fijne motoriek vereist is zoals 
knippen of typen. In het geval van rekenen is het dus waarschijnlijk beter om te oefenen 
met overschrijven en het kopiëren van figuren of cijfers. Ondersteunend materiaal dat 
bestaat uit overtrekken lijkt een minder zinvolle oefening om handschrift te verbeteren 
(Carlson et al., 2013).  
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