
Leren schrijven: 
lateralisatie en 
schrijfmotoriek
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Definities

Lateralisatieproblemen bij neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

Lateralisatie en schrijfmotoriek en ontwikkelingsstoornissen

Schrijfmotoriek: wat werkt



Schrijfmotoriek

-handschriftvaardigheid

-technisch schrijven

-motorische schrijfvaardigheid

-leesbaar en op aanvaardbaar tempo letters, woorden en zinnen met de hand 
kunnen schrijven met pen, balpen of potlood op papier



Lateralisatie > Handvoorkeur

• Asymmetrische organisatie van de organen in 
het lichaam

• hemisferische of cerebrale asymmetrie = 
lateralisatie van de hersenen

• Lateralisatie van gedrag – handvoorkeur



Simplistische vertaling naar brede publiek



Gevaar oversimplificatie

• Hersenfuncties zijn 
gedeeltelijk gelateraliseerd

• fMRI studies laten bijna 
steeds veralgemeende 
hersenactiviteit zien in 
beide hemisferen

• Variatie in hemisferische 
specialisatie komen 
regelmatig voor 



Lateralisatie bij kinderen 
met neurobiologische 
ontwikkelingsstoornissen



Meer linkshandigen bij ontwikkelingsstoornissen?

• Linkshandigheid komt wereldwijd voor in 10% van de 
populatie

• Linkshandigheid kan gelinkt zijn aan atypische ontwikkeling 
van het brein

-kan ontwikkelingsstoornis zijn
-kan genialiteit zijn

Aangepast schrijfonderwijs voor linkshandigen is   
noodzakelijk



Meer ambidexters bij ontwikkelingsstoornissen?

• Tweehandigheid kan aangeleerd zijn

• Tweehandigheid kan gelinkt zijn aan atypische ontwikkeling 
van het brein

-kan gelinkt zijn aan ontwikkelingsstoornis   

-kan gelinkt zijn aan genialiteit 



Het ontbreken van een duidelijke handvoorkeur 
bij het leren schrijven is een nadeel

Handvoorkeur bepalen voor start 
schrijfonderwijs is noodzakelijk

• Duidelijke handvoorkeur geeft meer oefenkansen om het 
schrijven met één hand te automatiseren

• Kinderen met fijn motorische coördinatiestoornissen hebben 
meer oefentijd nodig om te leren schrijven



Meer problemen met links-rechts richting 

Tijdig ondersteunen van de ontwikkeling en de automatisatie van de 
links-rechts richting via cues voor de start van het eerste leerjaar. Dit is 
ook belangrijk voor rekenen. Verder blijven aanbieden van de cues 
zolang de links-richting niet is geautomatiseerd.

• De handvoorkeur ondersteunt het onderscheid tussen links 
en rechts

• Visueel-ruimtelijke stoornissen bemoeilijken het 
ontwikkelen van de links-rechts richting

• Automatisatie verloopt trager bij ontwikkelingsstoornissen



• Moeizamer overkruisen van  de middenlijn

• Handvoorkeur verloopt moeizamer zonder handvoorkeur



Moeizamer overkruisen van 
de middenlijn
• Het corpus callosum (CC) = gevoelige zone in de 

ontwikkeling van het brein met verschillende lagen die 
instaan voor verschillende functies

• Een atypische ontwikkeling van het CC komt soms voor 
bij diverse neurobiologische ontwikkelings-stoornissen, 
o.a. bij prematuren

• Het CC is nodig voor het overkruisen van de middenlijn

• Het overkruisen van de middenlijn bevordert de 
ontwikkeling van een handvoorkeur.



Oefenen van het overkruisen van de 
middenlijn

• Wat je oefent, verbetert…. 

• Geen enkele wetenschappelijke 
evidentie van mythische effecten

• CC bestaat uit meerdere lagen met 
verschillende functies



Conclusie ivm 
lateralisatie en 
schrijfmotoriek

Schrijfproblemen komt soms samen voor met 
een vertraagde ontwikkeling van een 
handvoorkeur

Leren schrijven vereist een handvoorkeur

Schrijfproblemen komt soms samen voor met 
een vertraagde ontwikkeling van overkruising 
van de middenlijn

Overkruisen van de middenlijn kan 
gestimuleerd worden, effectiviteit van training 
is niet gekend



Conclusie ivm 
lateralisatie en 
schrijfmotoriek

Schrijfproblemen komen soms samen voor 
met een vertraagde onwikkeling van de links-
rechts riching

Cues kunnen gebruikt worden om 
automatisatie van de links-rechts richting te 
bevorderen



Klinische praktijk in Vlaanderen

• https://hoogbegaan.be/lateralisatieproblemen-hoe-
zie-je-dat/

• https://corpuscallosummethode.com/motorische-
ontwikkeling

https://hoogbegaan.be/lateralisatieproblemen-hoe-zie-je-dat/
https://corpuscallosummethode.com/motorische-ontwikkeling






Te vroeg gelateraliseerd ….   



Te vroeg gelateraliseerd



Schrijven, hoe 
leer je dat?

Schrijfmotorische
problemen, hoe help 
je een kind? 



Richtlijnen sinds 
2011

• Niveau 2. Het is aannemelijk dat
sensorische interventies geen effect 
hebben op snelheid of kwaliteit van het 
handschrift bij kinderen tot 11 jaar, noch
bij kinderen met gediagnosticeerde
schrijfproblemen, noch bij kinderen
zonder schrijfproblemen. (B Sudsawad
et al., 2002; Case-Smith, 2002; Peterson 
& Nelson, 2003; Denton et al., 2006)



Richtlijnen sinds 
2011

• Niveau 1. Het is aangetoond
dat het schrijven verbetert door 
oefenen van het handschrift bij
kinderen met schrijfproblemen. 
(B Berninger et al., 1995, 
2006b; Jones & Christensen, 
1999; Graham et al., 2000; 
Marr & Dimeo, 2006)



Motorische controle: schrijven

schrijvenomgeving

cognitie

actie

perceptie

taak



Schrijven is 
een 
complexe 
vaardigheid

• Hoge cognitieve lading: interactie 
tussen lezen en schrijven bvb

• Lettervorming vereist visueel-ruimtelijk 
inzicht

• Pensturing vereist hoge fijn-motorische 
vaardigheid en posturale controle

• Automatisatie is noodzakelijk om te 
schrijven in plaats van letters te tekenen



Leren schrijven is vorm van motorisch leren

Instructies
Demonstratie

Herhalen: in blok of random oefenen
Aandachtsfocus

Feedback (augmented, KR, KP)
Impliciet of expliciet

Foutloos leren
Motivatie

Zelfcontrole



Klinisch redeneren bij kind met 
schrijfmotorische problemen



Effectieve methodes
https://www.schrijvennl.nl/

https://www.schrijvennl.nl/
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