
Oproep: Help handschriftontwikkeling in kaart brengen! 
 

“Het onderwijs in Nederland moet structureel beter.” 

“De basisvaardigheden van leerlingen zijn onder de maat en de kansenongelijkheid neemt  

tijdens deze coronacrisis alleen maar toe, luidt de alarmerende boodschap. 

Het kabinet heeft begin dit jaar een zak geld uitgedeeld met bijna 6 miljard euro voor basis- 

en voortgezet onderwijs, bedoeld om corona-achterstanden weg te werken.” 

Aldus twee citaten uit het omvangrijke artikel van /Edwin van der Aa in De Gelderlander van 

14-12: “Kun je door onderwijs in Nederland nog wel van een dubbeltje een kwartje worden?” 

 

Zes initiatiefnemers doen een hartstochtelijk beroep op ieder die direct of indirect met onder-

wijs te maken heeft: Willen jullie meewerken om de omvang van kinderen met hand-

schriftmoeilijkheden in kaart te brengen? 
 

Minister Arie Slob heeft geld vrijgemaakt om leerlingen met achterstanden door de langdu-

rige lock-down periodes te ondersteunen. Op de menukaart van het Nationaal Programma 

Onderwijs staan evidence-based interventies voor deze leerlingen. Ook wij hebben een geza-

menlijk aanbod geschreven voor deze menukaart. 

Om dit aanbod te onderbouwen is het van belang dat de ernst en omvang van het probleem 

zichtbaar zijn én dat er een onderbouwing van deze getallen is met actuele cijfers. 

Daarvoor vragen we jullie medewerking! 

We gebruiken hiervoor de QuickScan: deze QuickScan hebben we in mei 2021 ook gezamen-

lijk geïntroduceerd (zie ook item Zapp jeugdjournaal van 17 mei jl.). 

De QuickScan is een handschrift-screeningsmethode voor leerkrachten van groep 3-8 waar-

mee zij binnen 30 minuten een beeld krijgen van de ‘groene’ schrijvers en ‘rode’ schrijvers. 

Ook voor de oudste kleuters hebben we een QuickScan ontwikkeld. 

De QuickScan en handleiding kun je vinden op de website van SchrijvenNL onder het 

kopje QuickScan: zie https://www.schrijvennl.nl/ 
 

Nu willen we jullie  het volgende vragen: 
Ga naar ‘jouw’ scholen, vraag de leerkrachten om de QuickScan af te nemen en de leerlingen 

te selecteren op groene of rode schrijvers. De leerkracht vult het formulier in, maakt er een fo-

to van en stuurt deze foto naar ons op. Dat alles vraagt van de leerkracht 20-30 minuten tijd.  

OF…. vraag de leerkracht of jij zelf de QuickScan in de groep mag afnemen. De leerkracht 

selecteert weer groen-rood, maakt een foto van het ingevulde formulier en stuurt dat naar 

ons op. 

Op deze manier heb je weer een mooi contactmoment met de leerkracht over handschrift! 

Enkele scholen hebben al een QuickScan uitgevoerd en de aantallen liegen er niet om: rond de 

50% van de leerlingen valt in de rode groep! 

Maar om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen hebben we uitkomsten van tenminste 100 

scholen en het liefst 200 scholen nodig! 
 

Doe je mee?  We vragen je de QuickScan af te nemen vóór 15 januari: aansluitend 

sturen we dan de gegevens door naar het NPO ter ondersteuning van onze aanvraag! 
 

Heb je vragen, mail gerust!  

Naar schrijvennl.nl@gmail.com of naar anneloesovervelde@onsmail.nl 
 

We zien uit naar jullie reacties! De gezamenlijke initiatiefnemers: SchrijvenNL Platform 

Handschriftontwikkeling, Netwerk PABO docenten handschrift, Alles in beweging,  De 

Schrijfladder, WRITIC HvA 
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