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Secretaris Aartje Schoemaker van
het platform benadrukt het belang
van het handschrift: ,,Het is meer
dan het leren schrijven van letters
en woorden. Onderzoek heeft
aangetoond dat schrijven de ont-
wikkeling van de hersens stimu-
leert. Motoriek, ogen, ruimtelijk
inzicht, vormherkenning, emotie
en taal moeten heel snel en feilloos
met elkaar samenwerken. Terwijl
de aansturing op allemaal verschil-
lende plekken in het brein zetelt.”

Petitie

Platform Handschriftontwikkeling
grijpt de themaweek aan om dins-
dag een petitie aan te bieden aan
de vaste Tweede Kamercommissie
voor onderwijs, cultuur en weten-
schap. Schoemaker legt uit: ,,Wij
willen dat schrijven een zelfstandig
vak wordt in het basisonderwijs.
Nu valt het onder taal en sneeuwt
het onder. Wij pleiten voor meer
onderzoek naar de betekenis van
het handschrift. En dringen aan op
meer lesuren voor het met de hand
geschreven schrift op pedagogische
academies. Het zou ook mooi zijn
als huidige leerkrachten bijge-
schoold worden.”

Verenigde Staten

Dat schrijfonderwijs kinderen flink
vooruit kan helpen in hun ontwik-
keling laat recent onderzoek zien
op scholen in de Verenigde Staten.

Als voorbeeld wordt de New Dorp
High School in New York regelma-
tig aangehaald. Die behoorde tot
de slechtst presterende scholen.
Kleinere klassen, meer persoonlijke
aandacht, strengere beoordeling
van docenten en programma's na
schooltijd konden het tij niet ke-
ren.
Directeur Deirdre DeAngelis kwam
met een onderzoeker tot de op-
zienbarende conclusie dat de kin-
deren op alle vlakken onderpreste-
ren, doordat ze niet goed hebben
leren schrijven. Ze zetten hun
gedachten niet om in logische,
samenhangende zinnen.

Hochman-methode

Ze kwam in aanraking met de
Hochman-schrijfmethode, een
ouderwetse aanpak die neerkomt
op duidelijke instructies en veel
oefenen. Judith Hochman vindt
dat schrijven een van de moeilijk-
ste vaardigheden is om te leren.
Dat krijg je alleen onder de knie als
kennis hierover op gestructureerde
manier wordt aangeboden en er
voldoende gelegenheid is te oefe-
nen.
Ze rekent af met de idee dat kinde-
ren vanzelf leren schrijven door te
luisteren, te lezen en af en toe een
tekstje te produceren. Bijna ner-
gens wordt uitgelegd hoe je schrij-
ven precies moet aanpakken. De
resultaten van de schrijfmethode
op de school in New York waren
opzienbarend. Na vier jaar was het
aantal kinderen met een diploma
gestegen van 63 naar 80 procent.
Ook op andere scholen scoorden
leerlingen aanwijsbaar beter.
In Nederland is het met de schrijf-
vaardigheid weinig beter gesteld.
Enkele jaren geleden concludeerde
de Onderwijsinspectie dat twee
derde van de leerlingen aan het
eind van de basisschool niet in
staat is een schriftelijke boodschap
helder over te brengen. Dat wreekt
zich in het voortgezet onderwijs.
Toch lijkt een kentering zichtbaar.

Zo wisselt het Platform Hand-
schriftontwikkeling voortdurend
informatie uit met bevlogen men-
sen die zich niet neerleggen bij de
slechte gesteldheid van het hand-
schrift van leerlingen.
Neem De Schrijfvriend, een initia-
tief van Gerda Broekstra (48) uit
Huizen. Bij het platform volgen ze
haar activiteiten op de voet. Ze
weet de waarde van schrijven en
het belang ervan goed onder de
aandacht te brengen. Kinderen met
een onleesbaar, moeilijk hand-

schrift zijn hier vaak zeer onzeker
over. ,,Dat is logisch als je bedenkt
dat ze de hele dag bezig zijn met
iets waar ze niet trots op zijn.”
Ze kan bogen op 25 jaar praktijker-
varing als ergotherapeut (gespecia-
liseerd in behandeling van kinde-
ren) in revalidatiecentra, dagver-
blijven voor meervoudig gehandi-
capte kinderen en scholen voor
speciaal en regulier basisonderwijs.
Door de motorische problematiek
bij kinderen, waarvoor ze op scho-
len kwam, viel haar op dat ze ook

Waarom zou je in dit digitale tijdperk kinderen
moeten leren netjes te schrijven? Toetsen van
iPad, smartphone en laptop toveren immers
razendsnel teksten op het beeldscherm. Volgende
week is het de Week van het Handschrift.
Platform Handschriftontwikkeling vraagt daarin
aandacht voor de onvervangbare betekenis van
het met de hand geschreven woord. 

Tekst: Leo Blank Foto: Studio Kastermans/Ben den Ouden

Het belang
van netjes
schrijven

S
cholen worden aangezet
om mee te doen aan een
schrijfactiviteit, waar
mooie prijzen mee te
winnen zijn. Op de web-

site staan complete lessen. Leerlin-
gen maken zo kennis met oude
culturen en schriftdragers als pa-
pier, klei en berkenbast. Ze ontdek-
ken dat het doorgeven van kennis
op vele manieren kan, zoals door
beeldtaal. Ook verwonderen ze
zich over het feit dat schrijven met
de hand een unieke menselijke
eigenschap is en dat al sinds de
oertijd.

Ook in digitale
wereld is goed
handschrift
belangrijk

Eindeloos letters oefenen met een scrapboard. 

Gerda Broekstra in haar webwinkel: ,,Vanuit mijn praktijkervaring weet ik dat 
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tal van andere leerlingen hulp kon
bieden om hun handschrift te
verbeteren. 

Mooi vak

Broekstra straalt pure bevlogen-
heid uit: ,,Schrijven heeft altijd
mijn interesse. Als ik op de achter-
ste rij in een klas zat, jeukten mijn
handen om kinderen te helpen en
van schrijven een mooi vak te ma-
ken. Daarbij zocht ik altijd naar
praktische oplossingen, voor leer-
ling en leerkracht. Ik ben me daar

verder in gaan verdiepen.”
Tijdens die ontdekkingsreis had ze
ook aandacht voor de omgeving, de
(schrijf)materialen en (schrijfles)
instructies. Als daar ruis in zit
heeft dat direct negatieve invloed
op het handschrift. Broekstra: ,,Het
begint met materiaal. Lekkende
pennen, onoverzichtelijk werkboe-
ken, stompe potloden. Deugdelijke
spullen werken mee aan een posi-
tief effect op de resultaten.”
Maar ze merkte ook dat kinderen
vaak op te jeugdige leeftijd aan het

schrijven worden gezet. ,,Daar zijn
de meesten motorisch helemaal
niet aan toe. Het ontbreekt ook aan
eenduidige oefeningen en opbouw.
Voor lezen bestaan negen niveaus.
Waarom zijn die er niet voor schrij-
ven? Zodat schrijven gedifferenti-
eerd kan worden aangeboden,
passend bij de ontwikkeling van
het kind. Werkboeken moeten
blijkbaar vooral visueel aantrekke-
lijk zijn. Waardoor leerlingen niet
goed weten waar en hoe ze moeten
schrijven. En hoofdletters en kleine

letters door elkaar worden ge-
bruikt. Kinderen die geen eigen
handschrift hebben geautomati-
seerd nemen het lettertype van de
lay-out van werkboeken over. Om-
dat die sterk wisselt ontwikkelen
ze geen eigen handschrift.”
Haar betoog komt er op neer dat
het onderwijs een stap terug moet
doen. Gerda: ,,Kinderen worden in
het diepe gegooid, de meesten
verzuipen. Leren schrijven vereist
structuur, herhaling en eenduidig-
heid. Het 'ouderwetse' overtrek-
blaadje was zo gek nog niet.”

Schrijfmateriaal

Broekstra liet het niet bij woorden.
De Schrijfvriend biedt een ruim
aanbod aan schrijfmateriaal van
hoge kwaliteit en duurzaam ge-
bruik. Daarbij ontwikkelt ze ook
zelf materialen zoals verzwaarde
vullingen. Daardoor worden pen-
greep en schrijfhouding automa-
tisch verbeterd. Over elk artikel is
grondig nagedacht. Broekstra: ,,In
de schriften bijvoorbeeld is de
afstand tussen de onder- en boven-
lijn van een regel (liniatuur, red.)
verschillend. Het ene kind heeft
meer ruimte voor letters en woor-
den nodig dan het andere. Met een
scrapboard over de te oefenen

bladzijde kan de leerling eindeloos
letters overtrekken. Ook zijn er
losse letterkaarten en een speciale
letterposter voor aan de wand.”
Ze heeft het niet gelaten bij de
'hardware'. De door haar bedachte
schrijfmethode heet 'Aan boord'.
Die naam heeft twee betekenissen.
Broekstra wil alle leerlingen aan
boord houden met een leesbaar
handschrift.
Met de boot wordt de leerling ook
uitgelegd hoe elke letter in elkaar
zit. De boot werkt als metafoor om
de vormbegrippen romp-stok
(mast)-lus(om het anker heen) te
leren. ,,Vanuit mijn praktijkerva-
ring weet ik dat veel kinderen de
drive hebben zichzelf te verbete-
ren. Herhalen geeft rust en gele-
genheid jezelf te verbeteren. Het
scrapboard, eigenlijk het ouder-
wetse overtrekblaadje, biedt die
mogelijkheid.”

Woordbeeld

Broekstra is overtuigd van het
grote belang van een goed hand-
schrift, ook in deze digitale wereld:
,,Door te schrijven komt kennis
beter binnen. Juist omdat elke
letter een eigen unieke vorm heeft
en deze met de hand wordt uitge-
voerd, wordt het woordbeeld beter
opgeslagen in de hersenen. Her-
sens worden positief beïnvloed,
ruimtelijk inzicht verbetert.”
De Huizense werkt graag samen
met scholen om haar methode te
laten aansluiten op de praktijk van
alledag. Ze geeft workshops aan
iedereen die betrokken is bij de
begeleiding van kinderen met
schrijfproblemen. 
,,Ik wil graag kennis delen en men-
sen enthousiast maken. Ik vind een
goed handschrift zo waardevol
voor iemands verdere leven dat ik
daar veel energie en tijd insteek.”
En hoe zit het met handschrift van
haar eigen kinderen (19, 17, 15 en 14
jaar)? 
Lachend: ,,Ze schrijven netjes en
goed leesbaar. Wat denk je met
persoonlijke coach in huis?”

Scholen die sinds dit schooljaar
werken met de schrijfmethode
’Aan boord’ van De Schrijfvriend
zien bij leerlingen aanmerkelij-
ke verbeteringen van het hand-
schrift.
Mascha Meester (28), leerkracht
groep 3-4 op de openbare Lange-
reisschool in Ursem is enthou-
siast: „Kleine letters oefenen we

in groep 3, hoofdletters in groep
4. Iedere dag behandelen we één
letter. In de bovenbouw wordt
de methode geïntegreerd in de
lessen. We dachten dat de kinde-
ren het allemaal wel saai zouden
vinden. Zo kaal oefenen, zonder
tekeningen en plaatjes. Ze zijn
juist heel trots dat ze al zo’n
mooi handschrift hebben.”

het overschrijven van zinnetjes.
Het handschrift van de kinderen
is al vooruitgegaan. En dat in
vier, vijf maanden.”
„Schrijven was een ondergescho-
ven kindje. Die extra aandacht
wordt op prijs gesteld. En het
levert echt niet meer werk op
voor leerkrachten. Daar was ik
wel bang voor.”

Anita Koorn (30), leerkracht
bovenbouw op ’t Palet in Groo-
tebroek (speciaal onderwijs),
sluit zich aan bij die positieve
ervaringen: „Instructies van de
schrijfmethode van Gerda
Broekstra zijn duidelijk. Oefe-
nen van letters is bij ons gekop-
peld aan spelling. Er zit een doel
achter, het is niet meer alleen

Scholen zien na korte tijd al verbetering van handschrift
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kinderen de drive hebben zichzelf steeds te verbeteren.” 


