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PROGRAMMA-middag

• Theorie fijne motoriek

• Timed-TIHM en 9-HPT

• Oefenen WRITIC

thee

• Oefenen WRITIC

• Interpretatie en advies

• Evaluatie

Fijnmotorische
coördinatie
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Fijnmotorische coördinatie

• Nauwkeuring gebruik van hand

• Vaardigheden die met de handen worden

uitgevoerd om voorwerpen te pakken en te 

manipuleren (Exner, 2010)

Fijnmotorische coördinatie en 
in-hand manipulatie

• Reiken

• Grijpen 

• Dragen

• Willekeurig loslaten

• In-hand manipulatie

• Bilaterale vaardigheden

• Gebruik van gereedschap         

(Exner, 2010)

Basale 
vaardigheden

Complexe 
vaardigheden

Fijnmotorische coördinatie 
aspecten van belang voor het 

schrijven: 
• Tweedeling in de hand

• Onafhankelijke vinger- en duimbewegingen

• Oppositie van de duim 
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Relatie met schrijven

• Fijnmotorische coördinatie één van de voorwaarden 
voor het (leren) schrijven (Volman et al, 2006)

• Timed-TIHM en 9-HPT correleren gemiddeld met de 
WRITIC-TU (de Vries et al., 2014)

• Kinderen met schrijfmoeilijkheden hebben vaak ook 
een achterstand in de fijnmotorische coördinatie 
(Smits-Engelsman et al., 2001, Maeland, 1992)

• Fijnmotorische coördinatie blijkt met schrijfsnelheid
(Feder et al, 2005, van Hartingsveldt et al., 2014) als netheid (Cornhill

et al, 1996) te correleren

8

2e stap van assessment

Meten!

• Met de Timed Test of In-Hand Manipulation

– Timed-TIHM

• Met de Nine Hole Peg Test

– 9-HPT

Pegboard o.a. te bestellen op www. advys.be
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Timed-TIHM

Timed-TIHM

• 3 taakjes:

– Translatie vingers-handpalm

– Translatie handpalm-vingers

– Complexe rotatie 

• Uitkomstmaat: snelste tijd score

• Kwalitatieve informatie: aantal gevallen 
pinnetjes of aantal keren gebruik extern 
oppervlak 

Translatie

• Translatie vingers-handpalm

• Translatie handpalm-vingers

• 2 pinnetjes plaatsen in pegboard

• Voordoen met 2 pinnetjes

• Oefenen met 2,3,4 en 5 pinnetjes 

• 2 x tijd opnemen met 5 pinnetjes

Apart scoren: 
tussendoor stoppen
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Beginpositie

Rechtshandig Linkshandig

3
4
5

3
4
5

Film
Translatie vingers - handpalm

Film
Translatie handpalm - vingers



19-5-2021

6

Complexe rotatie

• Rotatie van 360⁰

• Pinnetje plaatsen in pegboard

• Voordoen 

• 1x oefenen

• Daarna 2x tijd opnemen 

Film Complexe Rotatie 

Psychometrische 
eigenschappen

TIHM-R
• Gestandaardiseerd voor kinderen van 5/6 jaar

– Construct validiteit voldoende

– Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid uitstekend

– Test- hertest onvoldoende

Timed-TIHM
– Test-hertest betrouwbaarheid goed (ICC 0.71/n=59) (de Vries et al., 2014)



19-5-2021

7

9-HPT

9-HPT

• 1 taakje 

• Simpele fijnmotorische basisvaardigheden: 
• Reiken

• Grijpen

• Vasthouden

• Plaatsen

• Loslaten

9-HPT

• Uitleg geven

• Voordoen: 1 pinnetje plaatsen in verschillende 
gaatjes en terugdoen in het bakje

• Volledige taak voordoen

• 1x oefenen

• Daarna 1x tijd opnemen
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Beginpositie

Rechtshandig Linkshandig

Film 9-HPT

Psychometrische 
eigenschappen

• Gestandaardiseerd en gevalideerd voor kinderen 

van 5 tot 10 jaar 

• Test hertest gemiddeld tot hoog

• Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid hoog

• Concurrente validiteit adequaat 

• Amerikaanse normwaarden aanwezig (Smith et al., 2000)
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Timed-TIHM én 9-HPT

Timed-TIHM

• Complexe fijnmotorische 
bewegingen

• Informatie over

fijnmotorische ontwikkeling:

– Complexe rotatie 

– translatie v-h 

– translatie h-v 
(de Vries et al., 2014)

9-HPT

• Simpele fijnmotorische 
bewegingen

• Snel en gemakkelijk

Meten verschillende aspecten fijnmotorische coördinatie

WRITIC 

Film WRITIC scoren
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Wijs de weg

Wijs de weg

Kleur de plaat
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Maak de krullen af

Schrijf je 
naam 

& 
Versier de 

ballen

Schrijf de 
letters en cijfers 

na
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WRITIC 
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WRITIC 
Interpretatie

43

?

STAPPENPLAN WRITIC

1. Neem de WRITIC af bij het kind in de klas

2. Uitkomsten ‘Taakuitvoering’ en ‘Intensiteit van de uitvoering’ 
berekenen

3. Ruwe scores WRITIC-TU omzetten in percentielscores m.b.v. tabel 6.1 
in bijlage 6

4. Score WRITIC-TU interpreteren met tabel 6.2 in bijlage 6

5. Score onder 15e percentiel of onder 5e percentiel dan aanvullende 
assessments afnemen
• Beery-VMI

• 9-HPT en Timed-TIHM

6. Uitkomsten met ouders en leerkracht bespreken

7. Geven van advies 

8. Adviseren voor een interventie door kindertherapeut 44

Scores items berekenen 

45

2. Uitkomsten subdomeinen
‘Papier- en pentaken’ berekenen

++ =
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SCOREFORMULIER WRITIC 

46

2. Uitkomsten subdomeinen 
‘Papier- en pentaken’ berekenen

47

RUWE SCORES
• het totaal aantal punten dat een kind op 

een subdomein haalt

• uitgangspunt voor percentiel score

• geen klinische waarde
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PERCENTIEL SCORES
• Alleen voor WRITIC-TU

• Percentage kinderen van de 
normgroep die op of onder een 
score zitten

• Goed te begrijpen score

• Afkappunt < het 15e percentiel 

• Afkappunt < het 5e percentiel 

PERCENTIEL SCORES- BETEKENIS

50

15%15%

p15 p85p50p5 p95

3) Ruwe score 

omzetten in 

percentielscore

51
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4) Percentielscores interpreteren

52

STAPPENPLAN WRITIC

1. Neem de WRITIC af bij het kind in de klas

2. Uitkomsten ‘Taakuitvoering’ en ‘Intensiteit van de uitvoering’ 
berekenen

3. Ruwe scores WRITIC-TU omzetten in percentielscores m.b.v. tabel 6.1 
in bijlage 6

4. Score WRITIC-TU interpreteren met tabel 6.2 in bijlage 6

5. Score onder 15e percentiel of onder 5e percentiel dan aanvullende 
assessments afnemen
• Beery-VMI

• 9-HPT en Timed-TIHM

6. Uitkomsten met ouders en leerkracht bespreken

7. Geven van advies 

8. Adviseren voor een interventie door kindertherapeut 53

WRITIC 
Advies

Margo van Hartingsveldt PhD OT

Liesbeth de Vries MSc OT

54
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Interventies

55

9 studies over stimuleren papier- en pentaken in 
recente systematic reviews (2019)

56

• Geen studies met een hoog level van evidence (RCT)

• 7 studies met taakgerichte interventies

• 2 studies voorwaarden: fijne motoriek en visueel-
motorische integratie

• ET-interventie voorbereidend schrijven in de school 
setting uitvoeren om effect te optimaliseren 

(Kadar et al, 2019a; 2019b)

57

9 studies over stimuleren papier- en pentaken bij 
kinderen (4 – 6 jaar) in recente systematic reviews
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Effectiviteit schrijfinterventie
schrijfinterventie is effectief (Hoy et al, 2011)

• minimaal 2 keer per week

• minimaal 20 sessies

• trainen van het schrijven

Co-teaching
• Co-teaching tijdens schrijflessen heeft positief effect 

op de schrijfvaardigheid 

• Vooral bij kinderen met schrijfmoeilijkheden
(Case-Smith et al, 2014)

59

Partnering 4 change (P4C)

• ouders/verzorgers, onderwijzers en de (ergo)therapeut

• opbouwen van samenwerkingsrelatie en 
kennisoverdracht 

• werken in en met de context van het kind
(Missiuna et al, 2012)

60
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papier- en 
pentaken

omgevingkind

Interactieperspectief
handwriting readiness

WRITIC

kind

ADVIEZEN

Interesse en motivatie

• Werk aan de doelen van het kind

• Plezier en variatie

• Probleemoplossende strategieën (CO-OP)

• Succeservaringen

• Feedback

• Voorbeelden

• Gevoel van controle

• Positieve bekrachtiging 
(Hoffmann et al, 2014)

63
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Volgehouden aandacht

Adviezen 

• activiteiten die de interesse hebben

• bieden van keuzemogelijkheden

• eigen manier van uitvoeren
(Lillard, 2008; Stewart et al, 2007)

64

omgeving

ADVIEZEN

FYSIEKE OMGEVING 
uitgangshouding

stoel
•90 graden

•enkels
•knieën
•heupen

tafel
•2-4 cm boven 

onderkant
gebogen 
elleboog
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FYSIEKE OMGEVING

• Een goede zithouding beïnvloedt de uitvoering van 
complex fijnmotorische vaardigheden (Castellucci et al, 2016; 

Goncalvez & Arezes et al, 2012; Smith-Zozovsky & Exner, 2004)

• Aangepast meubilair beïnvloedt de papier- en 
pentaken (Goncalvez & Arezes et al, 2012; Ryan et al, 2010)

67

Peter de onderbeenmeter

68

69

Sociale omgeving
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papier- en 
pentaken

ADVIEZEN

PENGREEP

• Vroeg starten met aanleren goede pengreep

• Andere greep stimuleren is nog mogelijk bij 
kleuters

• Bij kinderen vanaf groep 4 vrijwel onmogelijk 
(Benbow, 2006)

• Pengrippers www.grippers.nl

PENGREEP EN GRIPPERS

http://www.grippers.nl/
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PENGREEP
Peuters laten meest rijpe pengreep zien 
met wasco’s van 2 cm en verticaal 
werkvlak (Yakimishyn & Magill-Evans, 2002)

PENGREEP

• Potlood met kleinere diameter 
kan zorgen voor rijpere pengreep 
(Burton & Dancisak, 2000)

• Krampachtige pengreep contra-
indicatie voor normale diameter 
potlood
• dikker potlood

• pengripper

STAND SCHOUDER

Werken in het verticale 
vlak 

• Schouderstabiliteit

• Zwaartekracht 

• extensie pols

• oppositie duim
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RICHTINGSVOORKEUR

Schrijfdans
https://www.youtube.com/watch?v=Np22xxcd59I

76

WIJS DE WEG

• Coördinatie en lijnvoering stimuleren

• Overtrekken van stippellijnen 
lettervormen leidt niet tot leren 
lettervormen (Overvelde et al, 2011)

77

KLEUR DE PLAAT
• Kleuren goede 

voorbereiding op 
schrijven

• Inkleuren groot 
vlak vraagt andere 
motoriek dan 
inkleuren klein vlak

• Hard en zacht 
kleuren

https://www.youtube.com/watch?v=Np22xxcd59I
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MAAK DE KRULLEN AF

79

‘SCHRIJVEN’

• Invented spelling

• Eigen letters

• Eigen naam schrijven

• Eigen manier

80

WRITIC 
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WRITIC GROEPSPROGRAMMA

Margo van Hartingsveldt

Liesbeth de Vries

Startklaar voor het schrijven!

Ik vind het leuk !

Ik doe het veel !! 

Ik kan het steeds beter !!!

WHY

How
• betrokkenheid (engagement) van kind, leerkracht en 

ouders

• autonomie & verbondenheid & competentie

• sterkekantenbenadering

• oplossingsgericht werken

• mindsets

• statisch (fixed)

• op groei gericht (growth)

84
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What

• 10 bijeenkomsten met 

kindertherapeut in de klas 

• Twee keer herhaling per week: 

1 x leerkracht, 1 x ouders thuis

• 4 – 6 kinderen

• Oudercontact via besloten 

groep op social media

WHAT
Accent op: 

• Taak

• Pengreep

• Visueel 

motorische 

integratie

• Uitgangshouding

• In-hand 

manipulatie

Doen: 

• Papier- en 

pentaken 

• Fijne motoriek

Doelenkaarten

87
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Doelen kiezen
88

Onderzoek responsiviteit

• zeven leerkrachten groep 2 van drie scholen 

• bij 27 kinderen is de WRITIC afgenomen

• 24 kinderen van 5-6 jaar scoorden onder het 

15e percentiel en hebben meegedaan met het 

groepsprogramma 

• de kinderen zijn gemiddeld meer dan 10 punten 

in ruwe-scores vooruitgegaan op de WRITIC

89

CHECK www.hva.nl/writic

Studiedag WRITIC groepsprogramma

90

http://www.hva.nl/writic
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91

DANK VOOR DE AANDACHT!


