
Aan de hand
Screeningen en oefenprogramma's bij problemen in de motoriek

Inclusief een
Quickscan

handschrift voor
groep 3 t/m 8



Dit workshopaanbod is een extra uitgave van het scholingsaanbod van Regionaal Expertiseteam de

Twijn, specifiek gericht op problemen in de motorische ontwikkeling in het primair onderwijs. Het

totale nascholingsaanbod voor PO en VO kunt u vinden op www.detwijn.nl/expertiseteam

Het Regionaal Expertiseteam is een aparte afdeling van speciaal (voortgezet) onderwijs de Twijn.

Specialisten van het expertiseteam ondersteunen scholen in het vormgeven van passend onderwijs.

doormiddel van ambulante ondersteuning. Hiervoor komen zij  op scholen  (PO,VO,MBO en HBO) in

een ruime regio van 50 km rondom Zwolle bij vragen over leerlingen met medisch lichamelijke en

motorische problematiek, langdurig zieke leerlingen, leerlingen met ontwikkelingsachterstand

(waaronder ZML) en leerlingen met gedragsproblematiek.

Naast ambulante begeleiding biedt het Regionaal Expertiseteam nascholing voor

onderwijsprofessionals. Er is een brede ervaring en dieptekennis op het gebied van motoriek,

neuro-motorische problematiek,  gesprekstechnieken, mentale gezondheid, verzuimpreventie en

toegenomen druk en stress bij jongeren.
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Gewoon waar kan,

Speciaal waar nodig!



Motoriekprogramma 1

Bewegen, bouwsteen voor ontwikkeling!

Speciaal voor kleuters in groep 1 en 2 waarbij zorgen
zijn over de (neuro)motorische ontwikkeling

Motoriekprogramma 2

Startklaar vòòr schrijven

Speciaal voor kleuters medio groep 2 die nog niet
startklaar zijn voor schrijfonderwijs

Motoriekprogramma 3

Schrijven, ik kan het!

Speciaal leerlingen met hardnekkige schrijfproblematiek
in voor groep 3 t/m 8

Quickscan

Handschriftontwikkeling in de groep

In 15 minuten in beeld welke leerlingen ondersteuning
nodig hebben op schrijfgebied

Aanmelding, kosten en contact

Inhoud

U vindt ons totale
scholingsaanbod op 
www.detwijn.nl/expertiseteam-

scholingsaanbod



Er  is  wat  aan de hand!

Steeds vaker  du iken er  ber ichten op in  de media over  de motor i sche ontwikke l ing van

k inderen.  Het  resu l taat  i s  goed te  merken aan het  verarmen van het  handschr i f t .   De

schr i j f kwal i te i t  ho l t  achteru i t ,  zo  getu igen ook de ve le  onderzoeken op d i t  gebied*.

Dig i ta l i ser ing ,  minder  (bu i ten)spel ,  andere pr ior i te i ten of  mot ivat ie  spe len h ierb i j  een

grote ro l ,  zo  b l i j k t .  E r  i s  du ide l i j k  wat  aan de hand  op motor i sch v lak !

Motorische ontwikkel ing als  basis  van de totale  leerontwikkel ing

Scholen beseffen vaak heel  goed hoe belangr i j k  een goede motor i sche ontwikke l ing i s .

Voor  het  ontwikke len van een goed leesbaar  handschr i f t ,  maar  voora l  ook  voor  de tota le

ontwikke l ing van k inderen.  De meerwaarde van een goede bas is  in  de motor iek  wordt  door

v r i jwel  e lke  leerk racht  erkend,  zeker  door  onderbouwleerk rachten.  Een s terke motor iek

ondersteunt  het  tota le  leerproces ,  de leeraanpak ,  de concentrat ie  en de taakger ichthe id

bi j  leer l ingen.

Meer ondersteuning

Toch s ignaleren scholen s teeds meer  motor i sche problemat iek  b i j  hun leer l ingen en h ierb i j

i s  de ondersteun ing op school  n iet  a l t i jd  toere ikend of  vo ldoende.  Het  Regionaal  

Expert i seteam de Twi jn  k r i jgt  vee l  en s teeds meer  ondersteun ingsvragen h ierover .  Onze

specia l i s ten komen h iervoor  op scholen in  een grote regio  van 

50km rondom Zwol le  voor  leer l ing-speci f ieke v ragen,  

k lass ika le  screeningen of  schol ingen van school teams

- 

Er is wat aan de hand!



Post-Covid

De per iode van onderwi j s  op afstand ( thu isonderwi j s )  t i jdens  de Cov id pandemie heeft

geresu l teerd in  nog meer  s ignalen van motor i sche achters tanden of  problemen b i j

leer l ingen.  Om scholen ju i s t  in  deze post-Cov id per iode te  kunnen ondersteunen in  de

vragen d ie  op d i t  v lak  op hen afkomen i s  een speci f iek  aanbod ontwikke ld .  Ons kernteam

van ergotherapeuten ,  motor iek-  en schr i j f specia l i s ten heeft  voor  e lke  groep in  het

bas isonderwi j s  een programma opgeste ld .  E lk  programma wordt  afgestemd met  de school ,

bevat  gestandaard iseerde en doelger ichte screeningen én wordt  ondersteund door  een

motor iekspecia l i s t  d ie  wekel i j ks  op school  aanwezig i s !  Na een goede screening nemen we

de leer l ingen vervo lgens  een langere per iode aan de hand in  een oefenprogramma.  Zo

ziet  u  na enke le  weken daadwerke l i j k  groei  b i j  uw leer l ingen.  

*voor  meer  informat ie  over  onderzoek kunt  u  contact  opnemen met  onze motor iek

specia l i s ten

-  

Onze oefenprogramma´s
vergroten direct uw kennis

over motoriek als
onderwijsprofessional!

 
Meer interesse om uw kennis over motoriek
te vergroten? Kijk op de laatste bladzijde

van deze brochure!





Bewegen speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind.

Kleuters doen bewegend ontzettend veel nieuwe ervaringen op. Ze vormen

de basis voor de verdere ontwikkeling. 

Lichaamskennis, lichaamsbewustzijn en lichaamscontrole zijn belangrijke

leervoorwaarden. Ze zijn o.a. nodig om goed op je stoel te kunnen blijven

zitten tijdens het werken, de goede lees- en schrijfrichting te kunnen

aanleren en prikkels uit de omgeving te kunnen filteren.

In ons digitale tijdperk is het heel belangrijk om hier voldoende aandacht

aan te besteden. Veel kinderen doen vandaag te weinig

bewegingservaring op. Uit onderzoek met de MQ-scan blijkt dat +/- 30 %

van de kinderen beneden het gemiddelde scoort op het gebied van

motorische vaardigheden.  

Bewegen is van groot belang om de hersenen en zintuigen te stimuleren. Bij leerlingen, waar u als
school zorgen over heeft m.b.t. de (neuro)motorische ontwikkeling, neemt de motoriekspecialist van
Regionaal Expertiseteam de Twijn een motorische screening af.  Leerlingen die laag op deze screening
scoren kunnen deelnemen aan het programma “Bewegen, bouwsteen voor ontwikkeling"
Zo kunt u als school het kind ondersteunen en een goede start laten maken met het leren.

De leerlingen worden tijdens dit traject gestimuleerd in hun neuromotorische ontwikkeling en de
leerkracht krijgt handvaten om de leerling verder in dit proces te stimuleren.

BEWEGEN, BOUWSTEEN VOOR ONTWIKKELING
SCREENING EN OEFENPROGRAMMA VOOR GROEP 1 EN 2

Ondersteund door
motoriekspecialist 

in de klas!
 



Hoe ziet het programma eruit?
Het groepsprogramma duurt 10 weken met in iedere week drie oefenmomenten.
De startactiviteit is met de motoriekspecialist van De Twijn in de klas of in het 
speellokaal, de twee herhaalactiviteiten zijn met de leerkracht in de groep.

In de sessies wordt aandacht besteed aan het lichaam, lateralisatie, ruimtelijke oriëntatie, visuele- en
auditieve vaardigheden en ritmegevoel. Er kan worden aangesloten bij het thema dat op dat moment
in de klas wordt aangeboden.
Het groepje bestaat uit maximaal 4 leerlingen.

Wat wordt er van de leerkracht verwacht?
De motoriekspecialist oefent met de kinderen op het moment dat andere kinderen ook in groepjes in de
klas aan het werk/spelen zijn. 
In overleg met de leerkracht worden geschikte momenten hiervoor afgesproken. Doordat de sessies in
de school plaatsvinden kan de leerkracht zo nu en dan langslopen en zien wat en hoe er geoefend
wordt. 
Van de leerkracht wordt gevraagd om in elke week 2 korte herhalingsactiviteiten met de kinderen te
doen.  De motoriekspecialist bereidt deze sessies voor en korte afstemming met de leerkracht vindt
plaats tijdens of net na de sessie met de motoriekspecialist.

op basis van

motorische 
screening

Programma van
 10 weken

voor
4 leerlingen 

in groep 1 en 2





Schrijven is een belangrijke vaardigheid die kinderen nodig hebben op

school. Het leren schrijven van de letters draagt bij aan het leren lezen en

spellen. Als het (leren) schrijven moeizaam verloopt kan dit een negatieve

invloed hebben op de schoolprestaties en op het zelfvertrouwen van het

kind. We zien al jaren dat de schrijfvaardigheid van kinderen achteruit

gaat, onderzoeken tonen dit tevens aan. Door het thuisonderwijs tijdens de

coronapandemie lijkt deze vaardigheid nog verder achteruit te zijn

gegaan. 

Om ervoor te zorgen dat het kind een goede start maakt met het schrijfonderwijs in groep 3 neemt de
schrijfspecialist van het Regionaal Expertiseteam de Twijn het WRITIC-assesment af medio groep 2.
Middels dit gestandaardiseerde meetinstrument kan worden vastgesteld bij leerlingen, waarover school
zich zorgen maakt, of het kind startklaar is voor het leren schrijven. Wanneer dit nog niet het geval is
kan een periode van extra oefening het kind ondersteunen
Het WRITIC- groepsprogramma 'Startklaar voor het schrijven!' is hiervoor een speciaal ontwikkeld
oefenprogramma. 

Het WRITIC- groepsprogramma richt zich op papier- en pentaken . Deze maakt een kind zich eigen
door ze veel te doen. Motivatie is daarbij belangrijk! Wanneer kinderen het leuk vinden om papier- en
pentaken uit te voeren zullen ze dit ook vaker gaan doen. En door vaak te oefenen gaat het steeds
beter en wordt het ook (weer) leuker. 
Om ervoor te zorgen dat de kinderen actief meedoen stimuleren we de motivatie van het kind en de
interactie met de andere kinderen in de groep.

STARTKLAAR VOOR HET SCHRIJVEN!
SCREENING EN OEFENPROGRAMMA VOOR LEERLINGEN MEDIO GROEP 2

Ondersteund door
schrijfspecialist

in de klas!
 



Hoe ziet het programma eruit?
Het WRITIC-groepsprogramma duurt 10 weken met iedere week 
drie oefenmomenten. De startbijeenkomst is elke week met de schrijfspecialist 
van Regionaal Expertiseteam de Twijn in de klas, de twee herhaalmomenten zijn 
met de leerkracht in de groep. 

In de sessies worden de papier- en pentaken geoefend waarbij wisselend accenten worden gelegd op
bijv. de pengreep, het maken van de schrijffiguren, het namaken van geometrische figuren en de
zithouding. Ook worden fijne motoriek spelletjes gedaan om de fijn motorische voorwaarden voor het
schrijven te stimuleren.
Er kunnen 4-6 kinderen tegelijk deelnemen aan het programma.

Wat wordt er van de leerkracht verwacht?
De schrijfspecialist oefent met de kinderen in de klas op het moment dat andere kinderen ook in
groepjes in de klas aan het werk/spelen zijn. In overleg met de leerkracht worden geschikte momenten
hiervoor afgesproken. Doordat de sessies in de klas plaatsvinden kan de leerkracht zo nu en dan
langslopen en zien wat en hoe er geoefend wordt. Van de leerkracht wordt gevraagd om in diezelfde
week 2 korte herhalingsactiviteiten met de leerlingen te doen. De schrijfspecialist bereidt deze sessies
voor en korte afstemming vindt hierover plaats tijdens of net na de sessie met de schrijfspecialist.

STARTKLAAR VOOR HET SCHRIJVEN!

inclusief

Writic 
Assesment

Programma van
 10 weken

voor
4-6 leerlingen 

medio groep 2





We horen het steeds vaker van leerkrachten en ook steeds meer

onderzoeken tonen het aan. De kwaliteit van handschriften van kinderen

neemt af. Ook in het digitale tijdperk blijft schrijven belangrijk. Onderzoek

toont aan dat je beter leert lezen, rekenen en spellen als je met de hand

leert schrijven. Het combineren van deze vakken, zorgt voor intensivering

van de activiteit in meerdere hersengebieden, waardoor vaardigheden

beter in het geheugen worden opgeslagen.

Als je echter niet kan teruglezen wat je geschreven hebt, wordt dit ingewikkelder.
Hardnekkige schrijfproblemen leiden vaak tot frustratie en onderprestatie op school. Sommige kinderen
hebben meer nodig om tot een goed handschrift te komen dan de standaard schrijflessen op school.

De specialist van het Regionaal Expertiseteam de Twijn neemt bij  leerlingen waarover de school zich
zorgen maakt de SOS-2-NL (Systematische opsporing schrijfproblemen) af. 
Voor kinderen die daarop buiten de norm scoren bieden wij het groepsprogramma: “Schrijven, ik kan
het!' aan. Zo voorkomen we dat juist deze leerlingen teveel gefrustreerd raken over hun schrijven,

Een schrijfprobleem kan motorisch, cognitief, gedragsmatig en/of didactische oorzaken hebben.
Samen met de kinderen en hun leerkracht analyseren we wat de kinderen nodig hebben om hun
schrijfproduct te verbeteren. Om de kinderen te motiveren werken we in hun groepjes aan hun eigen
doelen. Na het volgen van het groepsprogramma heeft de leerling een goed leesbaar handschrift. 

SCHRIJVEN, IK KAN HET!
VOOR GROEP 3 T/M 8

Ondersteund door
schrijfspecialist

in de klas!
 



Hoe ziet het programma eruit?
Het 'Schrijven, ik kan het!' groepsprogramma duurt 7 weken met iedere week 
dagelijks oefenmomenten. Elke week is er een startbijeenkomst met de 
schrijfspecialist van het Regionaal Expertiseteam de Twijn en deze bereidt ook 
de invulling voor de sessies in de rest van de week voor. 

Het programma wordt gestart met het bespreken waarom het voor het kind belangrijk is om beter te
worden in schrijven  en wie hem/haar daar eventueel bij zou kunnen helpen. Er worden doelen
opgesteld voor de komende weken. Het programma eindigt met een passende afsluiting voor de
kinderen en een evaluatie met de leerkracht.
E r kunnen 4-6 kinderen tegelijk deelnemen aan het programma.

Wat wordt er van de leerkracht verwacht?
De schrijfspecialist oefent met de kinderen in de klas op het moment dat andere kinderen ook in
groepjes in de klas aan het werk zijn. In overleg met de leerkracht worden geschikte momenten
hiervoor afgesproken. Doordat de sessies in de klas plaatsvinden kan de leerkracht zo nu en dan
langslopen en zien wat en hoe er geoefend wordt. Van de leerkracht wordt gevraagd om in diezelfde
week elke dag een korte schrijfactiviteit met de leerlingen te doen. De schrijfspecialist bereidt deze
sessies voor en korte afstemming vindt hierover plaats tijdens of net na de sessie met de
schrijfspecialist.

SCHRIJVEN, IK KAN HET!

inclusief 
SOS-2-NL
screening

Programma van
 7 weken

voor
4-6 leerlingen 

groep 3 t/m 8





Hoe staan jouw leerlingen ervoor ten aanzien van het schrijven? Hebben ze

alle letterpatronen (en verbindingen) al geautomatiseerd en kunnen ze

voldoende tempo ontwikkelen in hun schrijfwerk? Blijft het resultaat ook

voldoende als ze het tempo verhogen? Of gaat dit dan ten koste van de 

 leesbaarheid?

Om zichtbaar te maken welke kinderen voldoende leesbaar en snel kunnen schrijven is de Quickscan
handschrift ontwikkeld. In 15 minuten wordt duidelijk welke leerlingen op schrijfgebied extra
ondersteuning kunnen gebruiken. Hierna wordt samen met de leerkracht besproken hoe deze kinderen
het best kunnen worden geholpen.

QUICKSCAN HANDSCHRIFT
VOOR EIND GROEP 3 T/M GROEP 8

 In 15 minuten

een quickscan van
het handschrift in

jouw klas!
 



Bij interesse  deze programma's kunt u contact
opnemen via regionaalexpertiseteam@detwijn.nl 
 of rechtstreeks met onze motoriek- en
schrijfspecialisten. We stellen hen graag op de
volgende pagina aan u voor.

Aanmelding

Voorbereiding en afstemming tijdens het programma
Reistijd 
Wekelijkse een motoriek- of schrijfspecialist in de klas
Gestandaardiseerde screenings en assessments
Uitwerking van screening en assessment 
Korte verslaglegging tijdens programma
Specifieke materialen, basismaterialen als papier
worden door de school geleverd.
Adviezen voor in de hele groep en/of voor individuele
leerlingen

Alle programma's zijn een totaalpakket. Elk programma is
dus inclusief:

Programma 1  3000,-  
Programma 2 3000,-
Programma 3 2250,-
Quickscan        350,-

Na uw aanmelding leggen we telefonisch contact met u om
een offerte te kunnen opstellen

Kosten

Regionaal Expertiseteam de Twijn

Dokter Hengeveldweg 2

8025 AK  Zwolle

038 453 55 06

Regionaalexpertiseteam@detwijn.nl

www.detwijn.nl/expertiseteam

Contact



Helma Timmerman

Ergotherapeut
htimmerman@detwijn.nl

Monique Beek

Ergotherapeut
mbeek@detwijn.nl

Ilse Knol

Jonge Kind specialist
iknol@detwijn.nl

Binnen het Regionaal Expertiseteam is iedereen geschoold in motorische ontwikkeling bij kinderen.

Dit unieke motoriekaanbod is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door de kerngroep motoriek- en

schijfspecialisten binnen het team. Zij hebben een brede ervaring en een dieptekennis op dit vlak

en zijn gediplomeerd en/of gecertificeerd voor het afnemen van screenings en assessments. 

.

Onze special isten

U vindt ons totale
scholingsaanbod op 

www.detwijn.nl/expertiseteam-
scholingsaanbod

Marloes Holterman

Schrijfspecialist
mmassier@detwijn.nl



In ons nascholingsaanbod hebben we meerdere trainingen  en workshops op het gebied van (fijne)

motoriek. Dit aanbod is voor onderwijsprofessionals die zich door willen ontwikkelen op het gebied

van motorische ontwikkeling of richting motoriekspecialist. 

Een greep uit ons aanbod:

Meer weten over motoriek?

U vindt ons scholingsaanbod op 
www.detwijn.nl/expertiseteam-scholingsaanbod




