
 
 

Signaleringslijst voor kinderen van 4 tot 12 jaar 
 
Op school kunnen kinderen moeite hebben met bijvoorbeeld  de gymnastiek, het 
knippen en kleuren en het schrijven. Buiten school kunnen er problemen zijn met fietsen 
en zwemmen. 
 
Deze problemen kunnen van motorische aard zijn en kunnen door een 
kinderfysiotherapeut worden onderzocht en behandeld. Tijdens de behandeling oefent 
het kind deze vaardigheden. 
 
De problemen kunnen zich als volgt uiten: 
 
Tijdens buitenspelen of gymnastiek: 
- houterig bewegen of  te traag tijdens een spel / sport 
- niet op één been kunnen staan 
-  niet goed kunnen rennen 
-  niet adequaat kunnen stoppen na rennen en snel vallen of botsen 
- niet tijdens rennen van richting veranderen 
- niet met twee voeten tegelijk springen 
- angst voor hoogte en niet kunnen / durven klimmen 
- afwijkende manier van lopen en snel struikelen of vallen (op de tenen lopen, met 

voeten naar binnen lopen) 
- niet kunnen huppelen of hinkelen 
- moeite met het maken van een koprol 
- niet kunnen gooien en vangen, waarbij soms angst voor de bal 
- niet graag meedoen met groepsspel of groepsactiviteiten 
- moeite hebben met het omkleden, de volgorde van de kleren, het aandoen van de 

schoenen, veters strikken 
  
In de klas: 
- geen voorkeurshand bij kleuren of knippen en van hand wisselen 
 tijdens fijne werkjes geen pincetgreep 
- tijdens werken met twee handen geen goede samenwerking van de handen 

onderling, bijvoorbeeld bij rijgen of knippen  
- bij hanteren van een potlood  een vuistgreep of een krampachtige greep, waarbij 

de vingers niet kunnen bewegen 
- hierdoor moeite met kleuren, en buiten de lijnen kleuren 
- hierdoor moeite met knopen en ritsen  
- moeite hebben met het vasthouden van een schaar en met het knippen zelf 
- nog onder niveau tekenen, bijvoorbeeld een koppoter  
- geen vieze handen willen krijgen van bijvoorbeeld zand of lijm of verf 
- niet graag worden aangeraakt door andere kinderen of zelf het aanraken niet 

doseren, bijvoorbeeld onbedoeld de andere kinderen pijn doen of duwen 
- eigen kunnen onderschatten of overschatten en daardoor gefrustreerd of 

faalangstig raken 
-  Houdingsafwijkingen o.a. scoliose, kyfose 
   
Tijdens het schrijven: 
- de pengreep is krampachtig en / of onrijp waardoor de vingers niet bewegen 

tijdens het schrijven 
- hierdoor kan er pijn of kramp voorkomen tijdens het schrijven 



 
 
- het tempo van schrijven is laag, het kind kan de klas niet bijhouden 
- het kind heeft een onregelmatig handschrift  
- niet tussen de lijnen schrijven en of de letters onjuist tussen de lijnen plaatsen 
 
 
 
 
 


