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en kleuractiviteiten voor het (zeer) jonge kind 
 
'Kinderen worden niet zozeer beperkt door een gebrek aan mogelijkheden, maar 

veeleer door het verwachtingspatroon van de hen omringende opvoeders.' 
 
Via kleur- en arceeractiviteiten is goed te zien waartoe jonge kinderen al in staat 
zijn met een fijne pen of potlood, als voorbereiding op en verfijning van het leren 
schrijven.  
Door middel van deze activiteiten zal tevens blijken hoe belangrijk een goede 
pengreep en houding en werkwijze vanaf het begin van de basisschool zijn voor het 
leggen van een goed fundament voor het schrijfonderwijs.  
De samenstellers van deze oefenactiviteiten hebben vanuit 
onderzoek laten zien waartoe het jonge kind in staat is.  
Gebleken is dat er in het onderwijs en zeker t.a.v. het jonge 
kind en zijn grafische mogelijkheden, vaak van een veel te 
laag verwachtingspatroon sprake is.  
We geven het jonge kind dik materiaal in handen, waarmee 
het werken van uit vingers en hand bemoeilijkt wordt. Als 
het kind vervolgens min of meer gedwongen wordt om 
vanuit de schouder te werken, concluderen we dat het jonge 
kind een voorkeur heeft voor schoudermotoriek. Zo maken 
we de cirkel van het misverstand rond.  
 
We kunnen dit doorbreken, door kinderen met fijne 
materialen te laten werken en geen genoegen te nemen met 
verkeerde grepen. Ook vuist- en penseelgrepen zijn geen 
onvermijdelijke manieren van omgaan met grafisch 
materiaal.  
Uit ons onderzoek kwam naar voren dat, door vooral goed 
voordoen en bij verkeerde grepen in te grijpen en bij te 
sturen, alle kinderen tot vele fijnere resultaten in staat 
bleken.  
Het onderzoek werd gehouden onder een aantal 
verschillende basisscholen uit verschillende regio's, 
waaronder één school voor speciaal basisonderwijs.  
De hier beschreven werkwijze zal laten zien dat het 
mogelijk is om op bijzonder fijne en tactiele wijze te 
kleuren en te arceren en dat het jonge kind duidelijk meer 
kan dan alleen maar vanuit de schouder in alle richtingen 
krassen met dik tekenmateriaal.   

kleuterwerk uit Culemborg 
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1e kleursessie van kleuters 
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De samenstellers willen verduidelijken dat we de buig- en strekmogelijkheden van de 
drie schrijfvingers van het jonge kind laten liggen, als we de kinderen niet laten zien 
(door goed en duidelijk voordoen) wat er kan. Ook is het duidelijk dat we het jonge kind 
al goed kunnen leren kijken en nauwkeurig uitvoeren met een vulpen, een ½ mm-
vulpotlood of een fijne gelpen of zelfs een kroontjespen.  
Bij verschillende gelegenheden bleken de kinderen, zoals u hierbij zien kunt (afb.1 en 3), 
na één instructiemoment tot deze resultaten in staat.   
In bijgaand lesmateriaal kunt u lezen hoe een goede pengreep en schrijfhouding, samen 
met een instrumenteel gerichte instructie, tot bijzondere resultaten kunnen leiden.   
Het is van groot belang dat u zélf een aantal voorbeelden uitwerkt. Het is nl. onmogelijk 
om te instrueren wat je zelf niet beheerst. Bovendien, het plezier dat dit soort opdrachten 
aan jonge kinderen geeft, ervaart u dan ook zelf.  

 

nieuwe visie op de distale motorische ontwikkeling 
Via een grafo-cognitieve werkwijze kunnen we het jonge kind zijn grafisch-instrumentele 
vaardigheid vanaf het allereerste begin, met veel aandacht voor het effect laten oefenen. 
Kinderen leren op deze manier beter kijken en nauwkeurig uitvoeren. 
Al vanaf de jaren '601 van de vorige eeuw is 
bekend dat de schoudermotoriek en de hand-
vingermotoriek onafhankelijk van elkaar worden 
aangestuurd. Vanaf de jaren '90 is hier bekendheid 
aan gegeven. E.e.a. houdt in, dat de zogeheten 
'grote motoriek' (schoudermotoriek of proximale 
motoriek) niet meer voorafgaand aan de hand-
vingermotoriek (distale motoriek) geoefend hoeft 
te worden. Er kan vanaf het begin worden gewerkt 
aan de hand-vingermotoriek en in het bijzonder de 
buig- en strekfunctie van de drie schrijfvingers 
door deze op een effectieve manier te oefenen. 
Dik schrijfmateriaal belemmert deze 
mogelijkheden2. Met dun en fijn schrijfmateriaal 
komen deze wel tot hun recht, omdat pas bij dun 
materiaal de buig- en strekmogelijkheden van de drie schrijfvingers optimaal zijn.  
Dat dit alles juist bleek te zijn is inmiddels bij vele gelegenheden komen vast te staan. ALLE 
kinderen van de onderzochte groepen van verschillende basisscholen bleken tot fijn-
instrumentele vaardigheden in staat, waarbij gebruik gemaakt werd van ½ mm-vulpotloden, 
kroontjespennen, fijne tekenpennetjes en vulpennen, soms met half omgedraaide punt (zie 
afb. 2), waardoor de lijndikte duidelijk afneemt. De kleuters kozen zélf voor de zeskantige 
potloden en lieten de driekantige, dikkere potloden liggen, omdat hun kwaliteitseisen t.a.v. 
de nauwkeurigheid inmiddels groter waren geworden. (Driekantige potloden zijn ook lastiger 
te slijpen). 
De oefeningen zijn allemaal ingesteld op de buig-strekuitslag van ongeveer 1 cm, de 
maximale bewegingsuitslag die voor het schrijven nodig is.  
                                                
1 SOESSS (Standaard Observatie Ergotherapie Schrijven en Sensomotorische Schrijfvoorwaarden; Corstens-Mignot 
e.a. LEMMA 2000 "Het proximaal-distaalprincipe" 
2 A. Scholten en B. Hamerling, "Mogelijkheden voor distale grafo-motoriek"Tijdschrift voor Remedial Teaching, 
september/oktober 2005  
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We wijzen er nadrukkelijk op dat het opvoeden tot grafische nauwkeurigheid t.b.v. 
het leren schrijven (schrijven is nu eenmaal een zeer nauwkeurige fijne distale 
vaardigheid binnen de 8 mm) niet moet worden doorkruist met grote grafische 
oefeningen (evt. op muziek), omdat deze juist het tegenovergestelde bewerkstelligen 
van de in dit document beschreven oefeningen.  
Ook moeten deze oefeningen niet worden gecombineerd met het oefenen van 
‘schrijfpatronen’, omdat ze o.a. zijn ontworpen om dit te voorkomen.  
 
Schrijfpatronen veroorzaken een prematuur automatisme met een verkeerde 
vormgeving. Zie voor een analyse van schrijfpatronen de website van de Stichting 
Schriftontwikkeling: http://www.schriftontwikkeling.nl/?page_id=17 
Tenslotte moeten de kleine kleurplaatjes niet worden vergroot, omdat ze juist zijn 
afgestemd op de buig- en strekmogelijkheid van de kleine kinderenhand en er van de 
kinderen pas kwaliteit kan worden verlangd doordat alles door het kleine formaat en 
het kleine oppervlak  zo ‘haalbaar’ is.  Zo past het in te kleuren of te arceren 
oppervlak bij de aandachtsspanne van het jonge kind. 
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Achtergrond van arceren en kleuren 

Arceren 
Het  arceren is te zien als een uitstekende vooroefening voor het leren schrijven. Ook als het 
kind inmiddels schrijft, leert het hiermee om de drie schrijfvingers beter aan te sturen.  
Bij het schrijven moeten neerhalen worden geplaatst op regelmatige afstanden van 
elkaar.  
Dit is bij arceren ook het geval. We hebben het in dit geval over de oog-handcoördinatie en 
die wordt door het arceren uitstekend geoefend. Kinderen moeten daarbij leren op de andere, 
al geplaatste lijnen of gesloten vormen te letten. Dit is bij het leren schrijven net zo.  
Deze oefeningen maken ook dat het kind later juiste aandacht kan krijgen voor de juiste 
letterafstand en letterromphoogte, waardoor het handschrift beter onderhouden kan worden, 
zowel verbonden als onverbonden.  
Het arceren wordt gekoppeld aan het leren kleuren.  
In tegenstelling tot wat doorgaans wordt aangenomen is dit niet iets dat kinderen al kunnen. 
Het kleuren wordt door de hele basisschool als basisvaardigheid verwacht, maar niet 
aangeleerd en begeleid. Deze lacune moet op methodische wijze opgevuld worden. We 
moeten de kinderen leren om zélf te zien of ze wel of niet goed kleuren of goede lijnen 
plaatsen. Het kind ziet als de beste waar het nog niet volledig goed in is.  

Kleuren met ronddraaiende bewegingen 
Waarom rondjes kleuren?  
1. Het kleuren met kleine, ronddraaiende bewegingen zonder witte plekjes over te laten, 
oefent precies de gebogen lijndelen van het juiste formaat, die tijdens het schrijven nodig 
zijn. Het oefenen van bewegingen, groter dan ongeveer 1 cm is niet nodig. Het goed oefenen 
van alle bewegingen die kleiner zijn dan 1 cm is daarmee belangrijker geworden.  
 
2. Als gekleurd wordt met parallelle bewegingen (ruitenwisseren), vooral vanuit de 
schouder en de pols, raakt het potlood makkelijk twee keer dezelfde plek. De lijnen 
vallen dan samen en vormen een donkere lijn. Ook komt het voor dat juist dezelfde plek 
meerdere keren niet geraakt wordt. In dat geval ontstaat een 'witte lijn' in het gekleurde 
vlak.  
Met kleine ronddraaiende bewegingen is dit niet mogelijk. Nu komt het er op aan de 
hand zéér regelmatig te verplaatsen. Dit is precies wat de schrijvende hand nodig heeft.  
3. Het kleuren met kleine, ronddraaiende bewegingen, zo groot als de punt van het 
potlood zélf,  houdt ook in, dat de bewegingssnelheid vrij gelijkmatig is.  
In de ruitenwisserbeweging is balisticiteit aanwezig. Dit houdt in dat de potloodpunt met 
verhoogde snelheid tussen twee rempunten (de uitersten van de heen-en-weer-beweging) 
zich verplaatst. Het is dan moeilijker om de beweging te beheersen en de potloodpunt zal 
makkelijk over de randen van het kleurvlak heen schieten.  
4. Als met ronddraaiende bewegingen wordt gekleurd, verplaatst de punt zich steeds 
evenwijdig aan de buitenrand van het vlak (en ondertussen met gelijkmatige snelheid).  
Zo is meer beheersing over het kleuren te verkrijgen en zo leert het kind dat het potlood 
niet alleen maar heen-en-weer verplaatst kan worden. Er zijn nu rijkere 
bewegingsmogelijkheden aangeboord. Deze kleine beweging is zeer belangrijk tijdens 
het schrijven.  
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Heen-en-weer kleuren 
U zult zien dat het oude 'heen-en-weer-kleuren' in het begin behoorlijk hardnekkig kan 
zijn. Het kind is het niet gewend om de vingers zelfstandig te activeren en niet vanuit de 
schouder en/of de pols te kleuren. Door vol te houden en er steeds weer op terug te 
komen is dit doel toch met alle kinderen te bereiken. We hebben het dan over zachte, 
maar aanhoudende dwang. Bij sommige kinderen moet je wel 15 keer de greepwijze 
verbeteren. Uiteindelijk lukt het. 
Laat het kind vooral voelen hoe dit moet worden uitgevoerd door met uw hand over de 
hand van het kind e.e.a. voor te doen. Deze instructiewijze is zéér effectief.  
In het geval een kind niet goed tegen deze aanraking kan, kunt u er ook tegenover gaan 
zitten. Laat het kind het potlood vervolgens iets hoger beetpakken. Pak het potlood 
daaronder (vlak boven de punt) beet om de ronddraaiende bewegingen voor te doen.  
 

Waarnemen - uitvoeren - controleren 
Het is van groot belang dat het kind vanaf het begin leert om nauwkeurig waar te nemen, 
nauwkeurig uit te voeren en nauwkeurig leert controleren.  
Een standaardvraag na afloop van het kleuren van een kleurvlak is dan ook of er nog 
witte plekjes te zien zijn. Deze moeten alsnog worden ingekleurd. Keur geen vlakken 
goed waar nog iets aan mankeert. Het werken aan een nauwkeurige mentaliteit is 
minstens zo belangrijk als de oefening zélf. Soms wil een kind nog wel eens onder het 
juiste antwoord naar de 'witte plekjes' uit, maar het helpt ogenblikkelijk om andere 
kinderen vervolgens te vragen of ze in het onderhavige vlak nog witte plekjes 
waarnemen. Meestal ziet het kind ze zelf dan 'ineens'. 

Lesmateriaal en arceer-activiteiten 
Dit project is gemaakt voor kinderen van groep 1 t/m 4 van 
het basisonderwijs. 
Hieronder treft u het lesmateriaal aan dat u kunt gebruiken 
om de vaardigheid van de kinderen te vergroten. Het is aan 
te bevelen in twee oefenmomenten te werken en in het eerste 
oefenmoment met de vogel als oefening te beginnen. Deze 
kunt u bijvoorbeeld in de klas ophangen (kan ook als 
mobile). 
Daarna kan in het tweede oefenmoment aan de arceercel 
worden gewerkt.  
U kunt zélf bepalen welke aantallen u van de twee cellen 
gebruiken wilt.  
Per kind wordt uiteindelijk één arceer-cel gemaakt, waarin 
bij de kleine cellen twee en de grote cellen maximaal drie 
stroken mogen worden gekleurd. De overige stroken worden 
gearceerd.  
Deze worden later aaneengevoegd tot een groepswerk.. 
 

Instructie 
U kunt de instructie het beste toepassen als de kinderen in groepen werken. U kunt dan een 
groep begeleiden van hooguit vier kinderen tegelijk. Het behoort tot de essentie van deze 
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werkwijze dat u de mogelijkheden voordoet met een goede greep en houding en de 
kinderen er tijdens het uitvoeren ervan op wijst.  
Voor de greep geldt de driepuntsgreep (afb. 5), waarbij de 
middelvinger onder de pen ligt en wijsvinger en duim van de 
zijkant tegen de pen. Niet goed te keuren is de greep, waarbij de 
middelvinger naast de wijsvinger óók tegen de zijkant van de pen 
ligt.  
Hoewel in veel bronnen zonder opgaaf van redenen een afstand 
tussen buik en tafelrand wordt aangehouden, willen we deze 
positie met klem afraden. Kinderen maken massaal gebruik van de 
geboden gelegenheid om voorover te buigen. Als het kind 
'ingeklemd' zit tussen rugleuning en tafelrand, is het vanzelf niet 
meer mogelijk om voorover te buigen. Kinderen moeten op deze 
afstand voldoende kunnen zien om nauwkeurig te kunnen werken.  
 
Jonge kinderen kunnen heel scherp waarnemen en ook het laten zien hoe het niet moet bleek 
bij eerdere instructiemomenten zeer verduidelijkend te werken. U kunt de instructie het beste 
toepassen als de kinderen in groepen werken. U kunt dan een groep 
begeleiden van hooguit vier kinderen tegelijk.  

Model 
U krijgt bij dit pakket een paar modelbladen, waarin vele soorten 
arceermogelijkheden zijn voorgedaan. Werk het eerst met de vogel. 
Vertel dat de vogel graag mooi wil worden en laat zien dat vlakken met 
een pen heel mooi gemaakt kunnen worden. Het blad kan gekopieerd 
worden en de vierkantjes zijn niet 
erg groot. Dit is met opzet zo 
gedaan, omdat het kind dan de 
niet-tekenende hand vlak bij de 
andere moet houden. Op dezelfde 
manier is de papier-fixerende 
hand bij het schrijven ook nodig.  

Arceervormen 
Achterin treft u een kopieerblad 
met arceermogelijkheden aan, dat 
u als voorbeeld in het midden op 
tafel kunt leggen. 
De meest eenvoudige techniek 
om mee te beginnen zijn de 
rondjes, omdat die door elk kind 
herkend en gemaakt kunnen 
worden en lege plekken 
makkelijk met kleinere rondjes 
gevuld kunnen worden. Gesloten 
vlakken kunnen het eenvoudigst 
in ronde vorm gemaakt worden. 
Rondjes worden echter niet altijd 
zuiver rond. Dat is geen 

Voorbeelden door kleuters 
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probleem. Afgeplat heten ze dan ellips.  
Met rechte lijnen zijn de kruisjes het eenvoudigst.  
Een driehoekje is als gesloten vlak iets moeilijker. Het is goed als kinderen de bijbehorende 
termen leren gebruiken.  
Het is ook goed om grotere en kleinere figuren af te wisselen. 
Langere rechte lijnen kunnen met knikken en golven worden uitgevoerd, allemaal zo 
evenwijdig mogelijk.  
Het doel is het gelijkmatig uitvoeren van alle streken. Zoals u ziet aan de modellen is er 
binnen elk vlak op deze manier steeds dezelfde 'toon'. Vraag kinderen steeds of ze nog lichte 
of donkere plekken zien.  
Bij bochten zullen sommige kinderen die al verder zijn in hun ontwikkeling de lijnen 
evenwijdig kunnen uitvoeren, andere kinderen zullen de lijnen nog draaien (roteren).  
Soms kunnen vlakken ook heel goed wit blijven, waardoor de werking van het vlak ernaast 
versterkt wordt. 
Als u wilt kunt u ook kleur combineren met het arceerwerk. De spelregel voor het kleuren is 
dan:  
- het vlak helemaal dichtkleuren (geen witte plekjes overlaten) 
- niet buiten de lijntjes 
- ook arceren met kleurpotloden of heel dunne stiften is mogelijk. 

Technische aanwijzingen bij het kleuren 
Het is belangrijk deze opdrachten net zo nauwkeurig en met aandacht te laten maken als 
de lettervormen. De auteurs hebben ervaren dat het kind zich makkelijk laat uitdagen om 
hier kwaliteit te leveren. Het is belangrijk op een vriendelijke manier eisen aan de 
uitvoering te stellen. Het kind leert kritisch waar te nemen door de manier van werken te 
laten verwoorden. 
Op deze manier kunt u het beste het kind leren werken: 

- Inkleuren met kleine ronddraaiende bewegingen 
(Omschrijving voor de kinderen: niet groter dan de punt van 
je potlood). Laat zien dat ze dit met de buig- en 
strekbeweging van de drie schrijfvingers kunnen uitvoeren 
zonder de hand te verplaatsen. Een juiste materiaalgreep en 
houding zijn hierbij uitgangspunt.  

- Steeds tijdens het inkleuren je potlood verplaatsen. 
- Niet buiten de lijntjes kleuren of arceren 
- Je zelf geen lichte plekjes toestaan en alles zo gelijk mogelijk inkleuren.  
- De potloodpunt mooi rond houden door het potlood steeds, na 

een poosje kleuren, om de lengteas te draaien. Als het potlood 
steeds in dezelfde stand wordt gehouden, plat de punt af. Er kan 
dan niet meer donker mee gekleurd worden. 

- Bij zo donker mogelijk inkleuren proberen dezelfde kleur van de 
potloodpunt te bereiken. Dit gebeurt met meer druk en hierbij 
moet het kleurpotlood meer rechtop gehouden worden en dichter 
bij de punt beetgepakt, omdat anders de punt kan breken en meer 
druk kan worden uitgeoefend.  

- Bij zo licht mogelijk kleuren geen strepen zien en het papier haast niet raken. 
Hierbij wordt het (kleur)potlood verder naar achteren beetgepakt (zie afb.) en 
wordt meer vanuit de schouder met kleine ronddraaiende bewegingen gekleurd. 
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Deze kleine schouderbewegingen zijn ook nodig bij het verplaatsen van de hand 
tijdens het schrijven en worden op deze manier geoefend. 

- Bij toonovergang inkleuren (zie afbeelding) geen plotselinge overgangen 
(ongetrapt).  

 
Natuurlijk zijn er verschillen 
tussen kinderen en hun 
omgang met het materiaal.  
De samenstellers hebben in de 
praktijk vastgesteld dat alle 
kleuters in staat bleken de 
opdrachten, zoals hierboven 
gesteld uit te voeren. Het 
resultaat was uiteraard niet 
gelijk, maar geleidelijk aan werden de verschillen kleiner door ze zelf kritisch naar het 
resultaat te laten kijken.  
Hiernaast ziet u hoe ontstane toontrappen door zacht overkleuren 
van het grensgebied weer traploos kunnen worden. Probeer dit zelf 
uit.  

 

zelf inkleuren 
U wordt met klem aangeraden, vooral in de beginfase, zelf een 
paar voorbeelden in te kleuren. U voelt dan wat de mogelijkheden zijn, en hoe het voor 
het jonge kind voelt.  
U ervaart wat het materiaal nodig heeft en het is precies dit gevoel dat op de kinderen moet 
worden overgedragen. Doe het vooral voor bij kinderen die nog geen juiste pengreep hebben.  
 
Voorbeeld Keltische duif 
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Groepswerk 
Tenslotte kunnen de resultaten tot een groepswerk aaneen worden gevoegd. Dit is een extra 
waarde van deze vorm van oefenen. 
Ook minder gelukte of nauwkeurige individuele prestaties zullen goed aan kunnen sluiten bij 
het totaal.  
Op deze manier werken alle kinderen samen aan één groepsresultaat. 

 
 
Arceercel 1 en 2 
Deze cellen bestaan uit dezelfde bogen en kunnen daardoor gecombineerd worden tot nieuwe 
totaalvormen. Aan het eind van deze lesbrief vindt u een kopieerblad met deze arceer-cellen. 
Hieronder enkele van de talloze collage-mogelijkheden..  
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Vormen uit het eerste kleurvoorbeeld (pag. 1) 
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Kopieerblad vogelvormen (ook in spiegelbeeld beschikbaar)
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Als de vogelvormen ook in spiegelbeeld gebruikt worden kunnen twee vogels met de 
achterkanten tegen elkaar geplakt worden. Zo kan er ook een 'mobile' van gemaakt worden. 
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Enkele schikkingmogelijkheden 
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Arceermogelijkheden
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kopieerblad arceercellen 
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klokhuis-cel 
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voorbeelden schikking klokhuis-cel 

©Stichting Schriftontwikkeling 2005 ; info@schriftontwikkeling.nl 



©Stichting Schriftontwikkeling; info@schriftontwikkeling.nl 
 

De Keltische duif 

 
 


