
LINKSHANDIGHEID



Uitdagingen voor de linkshandige 



Onderzoek1 heeft uitgewezen dat linkshandigen:  
• Net zo bekwaam schrijven als rechtshandigen (o.a qua leesbaarheid en schrijfsnelheid)
• Sterkere connecties hebben tussen de linker- en rechterhersenhelft met de regio's die 

verband houden met taal, wat zou kunnen correleren met een grotere taalvaardigheid
• Een dominante rechter hersenhelft hebben die zaken als muziek, kunst, creativiteit, 

perceptie, emoties en genialiteit bestuurt
• Meer kans hebben op hogere Iq’s
• Betere multitaskers zijn en vaker mannelijk zijn



Feiten

•Linkshandigheid is voor ongeveer 25% erfelijk
•Als rechtshandige een linkshandig kind helpen is een uitdaging
•Dit betekent niet dat linkshandigen problemen hebben!
•Het is gewoon anders dan je eigen referentie als rechtshandige!
•Extra begeleiding en tips voor linkshandigen kan nuttig zijn.



Linkshandig schrijven: 2 manieren2

Onderlangs schrijven en bovenlangs schrijven
• Bovenlangs schrijven verdient een lichte voorkeur:  kinderen hebben dan 

meer adaptatie ruimte om aan te passen aan bv het rechtshellend schrift

• Bij linkshandigen die bovenlangs schreven bleek het handschrift wat sneller
en minder variabel in kwaliteit te zijn



Onderlangs schrijven: 

• Spiegelbeeldig aan de manier van een rechtshandige
• Schrijfhand onder de schrijfregel; pols is gestrekt
• Zo kun je meerdere letters achter elkaar schijven zonder hand en pols te verplaatsen
• Schrift is licht linkshellend; voorbeeldletters op letterkaart moeten ook linkshellend zijn
• Papier ligt aan de linkerkant van het lichaam
• Werk/papier met de klok meedraaien
• Rechterhand blijft op de hoogte van de schrijfregel en 'kijkt' mee
• Deze beweegt het blad regelmatig naar boven: zo hoeft de linkerarm te bewegen



Bovenlangs schrijven:
• Hand en onderarm liggen boven de schrijfregel, pols is gesterkt
• Hand en onderarm ongeveer evenwijdig aan de schrijfregel
• Papier ligt middenvoor de leerling
• Werk/papier tegen de klok indraaien (ten minste 45 graden)
• De letters worden door vingerbewegingen geproduceerd
• Na enkele letters schuift het kind hand en onderarm op
• Bij meer oefening worden de vingers soepeler en zijn minder verplaatsingen nodig
• Bij correcte instructie is bovenlangs schrift even efficient als onderlangs

2



Papierligging

• Moedig het kind al vroeg aan om het papier goed neer te legen. 
• Hiervoor kun je met schilderstape een kader op het tafeltje plakken
• Welke hoek is afhankelijk van de manier van schrijven (bovenlangs of onderlangs)
• Hierdoor wordt de arm met een rechte pols op het papier gelegd
• Zo kun je duidelijker en sneller schrijven zonder pijn aan de pols
• Als de pols niet recht is dan ligt het papier verkeerd!

Onderlangs schrift Bovenlangs schrift
Illustraties uit ”Aan de slag met handschriftonderwijs”2



Pengreep

• De driepuntsgreep wordt aanbevolen
• De pen rust op de zijkant van het eerste kootje van de middelvinger
• Potlood ver genoeg van de punt vasthouden; tenminste 2 cm zijn (2 vingerbreedten)
• De punt is dan altijd zichtbaar zodat je ziet wat en hoe je schrijft
• Hierdoor worden vlekken voorkomen
• Elastiekje of plakband op het potlood waarboven de vingers moet staan kan helpen



Schrijf Materiaal 
• Alleen bij een vulpen is aanpassing nodig; linkshandige vulpen
• Snel drogende inkt voorkomt het maken van vlekken of vegen
• De druk bij een vulpen is vijfmaal minder dan bij balpengebruik! 
• Pen met voorgevormde vingerondersteuning? Linkshandige versie nodig!
• Potlood of fijnschrijver: stevige, niet te scherpe punt i.v.m. de duwende beweging
• Rollerpen is een combinatie van balpenpunt en navulbare vloeibare inkt
• Soepel glijden is een absolute voorwaarde! 
• Papier moet niet te glad zijn i.v.m. wegglijden/uitschieten van de pen
• Linkshandige letterkaart, aangepaste oefenschriften en werkbladen zijn aanbevolen



Zitplaats en houding 

• Zet een linkshandig kind aan de linkerkant (voorkomt stoten ellebogen)
• De schrijfarm moet vrij kunnen bewegen
• Zorg voor goed licht op het werk; het licht van rechts komt
• Voeten op grond, borst vrij van tafel, afstand tot papier
• Als het papier goed ligt, dan zit het kind recht aan zijn tafel!
• Zo niet dan draaien ze hun rug om te kunnen lezen wat ze aan het schrijven zijn
• Gebruik ook de rechterhand goed om het papier te stabiliseren en te verschuivenIn

Zo dus niet!



Ligging van voorbeeld, taalboek e.d.

• Plaats boeken boven of rechts van het papier
• Bij het maken van werkbladen voorbeelden/figuren bovenaan of rechts plaatsen
• Zo kunnen ze het voorbeeld zien terwijl ze werken
• Als het voorbeeld links staat, zal hun hand erop liggen
• De leerling mag echter niet van rechts naar links schrijven! 



Schrijf-/streekrichting 

• Ook linkshandige kinderen leren van voordoen en nadoen! 
• De leerkracht wordt aangeraden schrijfhandelingen ook met links voor te doen
• Pengreep en papierligging bepalen de helling; linkshellend, rechtop, rechtshellend
• Leesbaarheid is belangrijker dan de schrijfhelling, als deze maar gelijkmatig is. 
• Voor linkshandige schrijvers is het eenvoudig om letters minder schuin te schrijven 
• Er zijn online instructies met filmpjes voor linkshandige schrijvers



Linkshandig: verbonden schrift ja of nee? 

• De pen moet eerder en vaker naar rechts worden verplaatst waardoor er er meer 
rustpunten zijn; hierdoor kost het meer moeite om verbonden te schrijven

• Het schrijftempo is doorgaans lager dan bij de doorsnee rechtshandige
• Bewegingen met de klok mee zijn gemakkelijker dan tegen de klok in
• Hierdoor zijn de letters o, a, d, c, g en q vaak moeilijk
• Door de letter ‘o’ op dezelfde manier te leren schrijven als rechtshandige kinderen, 

tegen de klok in, leert het kind sneller en vloeiender te schrijven



Overig Materiaal - knippen

• Gebruik altijd een speciale linkshandige schaar zodat je goed ziet waar je  knipt
• Het voorkomt rommel of per ongeluk buigen van het papier
• Altijd aan de linkerkant knippen; dit voorkomt dat ze in de knoop raken!
• Linkshandige puntenslijper, lineaal, fijnschiller en blikopener zijn aan te raden
• Snijden gebeurt vaak met links zodat de sterkere hand kan snijden
• Pas hun computermuis aan en instelling van computers aan



Tips voor het aanleren van andere fijne motoriek

• Ga tegenover het kind zitten wanneer je motorische taken leert zoals
schoenveters, inrijgen, constructie en activiteiten zoals breien. 

• Op deze manier kunnen ze je gewoon spiegelen
• Dit geldt niet als het gaat om het leren schrijven!
• Bij schrijven ga je naast het kind zitten, of doe je het voor op het bord



Hieronder wat foto’s om jullie tips te geven: 

Bronvermelding: 

1. A. Wiberg et all. Handedness, language areas and neuropsychiatric diseases: 
insights from brain imaging and genetics; Brain, Volume 142, Issue 10, October
2019, Pages 2938–2947, https://doi.org/10.1093/brain/awz257

2. Overvelde, A., Nijhuis-van der Sanden, R. (2020). Aan de slag met 
handschriftonderwijs.

3. http://mamaot.com/tips-for-teaching-lefties-to-write/
4. https://thehappyhandwriter.co.za/teach-left-handers-write/
5. https://magiclinkhandwriting.com/how-you-can-help-left-handers-write-neatly/
6. https://www.fantasticdyspraxic.co.uk/how-to-teach-your-left-handed-child-to-

write-confidently-12-simple-steps/



• Behoefte aan overleg of sparren over een leerling? 
• Interesse in een workshop voor leerkrachten?
• Een thema avond voor ouders?

Neem gerust contact op:
a.mulder@kanjerkinderfysio.nl
06-20950005

Ik denk met veel plezier mee! Samen leren we het kind 
met plezier en trots te schrijven en bewegen.



Grove motoriek ideeën: 
Klimmen en klauteren over een weggetje van kussens, opstapjes, dozen etc. 
Lopen als een dier; kicker, kangaroe, beer, crab, walrus, olifant etc. 
Ballonnen tennis, bellen kapot prikken, knuffeltjes gooien en vangen
Buiten over planken lopen; bouw een leuk parcours

Verdere beweeg ideeën: 
Fotospeurtocht buiten of door het huis. Maak close-up foto’s van items uit het huis en laat de kinderen deze opspeuren. Je geeft de 
groep één of meerdere a4-tjes mee met allemaal foto's erop. Elke foto geef je een nummer en een letter. De kinderen lopen vanuit het 
beginpunt een bepaalde kant op en moeten op zoek naar foto nummer 1. Als ze die gevonden hebben (begin met een makkelijke foto, 
zodat ze leren hoe het werkt), kijken ze op de foto, waarop naast het foto nummer ook een pijltje staat welke kant ze op moeten.
Bouw een hut onder tafel en laat de kinderen daar ook lunchen.
Maak een laser parcours door je huis.

Verdere knutsel ideeën: 
• Maak een mooi stenen schilderij
• Maak een reuzen stoepkrijt spiraal
• Maak stoepkrijt verf: restjes stoepkrijt over? Rasp de restjes krijt, meng het met maizena en water en verven maar…
• Maak een waterweg van breed aluminiumfolie; laat het vollopen, bouw bruggen, dammen, en laat de boten maar 

varen! 

Dragen
• Ook hierbij is het belangrijk de houding af te wisselen
• Draag je baby op je linker- en rechterarm met de rug tegen je borst
• Let erop dat de armpjes, beentjes en romp wat gebogen zijn
• Je baby in buikligging dragen helpt om sterker te worden en is ook fijn voor 

baby’s met buikkrampjes

Kanjerkinderfysio.nl
06-20950005
info@kanjerkinderfysio.nl
Pastoor Hendrikspark 22, 1251 MD Laren

Contactgegevens
KANjer kinderfysio


