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De mijlpaal van het leren 
schrijven
Schrijven stelt ons in staat om op een gestructureerde manier gedachten en kennis 

weer te geven. Daarnaast speelt het een belangrijke rol bij het ordenen van onze 

gedachten en bij het leerproces. Een goed leesbaar handschrift is belangrijk voor 

de ontwikkeling van de leerling en verdient meer aandacht in dit digitale tijdperk 

waarin het handschrift steeds meer onder druk komt te staan.

Tekst: Gerda Broekstra

H
et bereiken van een mijlpaal betekent vaak een feestje! 
Het geeft een trots gevoel en leidt tot steeds meer 
zelfstandigheid en autonomie. Denk hierbij aan leren 
lopen, praten, fietsen of het behalen van diploma’s zoals 
een zwemdiploma, tafeldiploma of AVI-Plus. Elke mijlpaal 

in onze ontwikkeling draagt bij tot het worden van een steeds 
completer mens. Ik zou graag ‘leren schrijven’ als belangrijke 
mijlpaal willen toevoegen. 
De aandacht en waardering voor schrijven verdwijnt steeds 
verder naar de achtergrond, sinds de overheid heeft besloten 
dat schrijven niet meer een zelfstandig vak is. Hierdoor valt 
leren schrijven nu onder taalonderwijs en zijn er veel te weinig 
lesuren voor beschikbaar (Blank, 2018). Met minder tijd en aan-
dacht voor leren schrijven, lijkt het erop dat we niet goed meer 
weten hoe we kinderen moeten begeleiden naar een leesbaar 
handschrift. We zijn geneigd meer aandacht te besteden aan 
het veterstrik-diploma dan aan goed leren schrijven.
De verminderdere aandacht voor leren schrijven leidt tot een 
steeds groter wordende groep kinderen met schrijfproblemen; 
ruim dertig procent van de basisschoolleerlingen heeft moeite 
met leren schrijven. Aan het einde van groep 4 heeft bijna de 
helft van de leerlingen een slecht of onleesbaar handschrift 
(Gaalen, 2017). Daarbij rijst natuurlijk altijd weer de vraag: 
waarom moeten kinderen nog netjes leren schrijven? In dit di-
gitale tijdperk levert menig tablet, iPad, smartphone en laptop 
met toetsen en spellingscontrole razendsnel foutloze teksten 
op.
 
Ergotherapie en schrijven
Schrijfproblematiek wordt vaak gezien als een fijn-motorisch 
probleem. Wanneer een leerling niet goed kan schrijven, wordt 
er met regelmaat verwezen naar een therapeut, zo ook naar 
mij. Bij de begeleiding van deze groep leerlingen merkte ik een 
grote onzekerheid bij hen. Het schrijven is niet iets waar ze 

Met              voor het vak schrijven! 
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Kleuter die zonder begeleiding en instructie over juiste zithouding, 
pengreep en lettervorm een valse start maakt met het leren schrijven.
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trots op zijn en waar ze eigenwaarde aan ontlenen. Er wordt 
nog steeds veel geschreven op school en deze leerlingen wor-
den dagelijks geconfronteerd met hun eigen onvermogen om 
leesbaar te schrijven. Het maakt hen onzeker en soms zelfs 
onverschillig en rusteloos.
Als ergotherapeut ben ik in de ban geraakt van het schrijven 
en van deze groep leerlingen. Ik zoek naar praktische en func-
tionele oplossingen om leerling en leraar op weg te helpen 
om van het schrijven een waardevol vak te maken. Schrijven is 
uiteindelijk veel meer dan een fijn-motorische vaardigheid.
 
Het belang van automatiseren
Wanneer een mijlpaal is bereikt, treedt er een nieuwe fase 
aan. Het geleerde kan worden toegepast in het dagelijks 
leven, maar in eerste instantie wel onder begeleiding. Als een 
kind net zijn zwemdiploma heeft gehaald, is het nog onverant-
woord om het alleen in een vol zwembad te laten springen. 
Het heeft nog steeds begeleiding en sturing nodig, tot we er 
zeker van zijn dat hij of zij op de juiste manier kan zwemmen 
in elke situatie. Dit is het proces van het automatiseren van 
een vaardigheid, om uiteindelijk die vaardigheid zonder na te 
denken uit te voeren. Dit geldt ook voor het automatiseren van 
de schrijfvaardigheid. Hoeveel tijd en begeleiding dit kost, is 
uiteindelijk per leerling verschillend en is afhankelijk van wat 
het kind zich, voorafgaand aan het leren schrijven, eigen heeft 
gemaakt. 
Nog te vaak wordt ervan uitgegaan dat schrijven een vaardig-
heid is die een kind gaandeweg oppikt. Niets is minder waar. 
Diverse facetten van eerder bereikte mijlpalen in de ontwikke-
ling moeten geautomatiseerd zijn, voordat er begonnen kan 
worden met schrijven, zoals:
– een stabiele uitgangshouding kunnen handhaven;
– de indeling van zijn tafelblad goed organiseren (onder an-

dere waar leg ik mijn schrift?);
– een voorkeurshand ontwikkeld hebben;
– met een juiste greep het potlood vasthouden;
– geïsoleerde vingerbewegingen kunnen maken; 
– precieze fijn-motorische bewegingen in het platte vlak kun-

nen maken.
 
Kleutervaardigheden
Bij het leren en automatiseren van de bovengenoemde 
voorwaarden hoeft een kleuter (4 tot 5 jaar) nog geen letter 
op papier te zetten! Daarom pleit ik ervoor dat bij kleuters alle 
aandacht uitgaat naar het aanleren van kleutervaardigheden, 
zoals knippen, plakken, tekenen en bouwen. Ik sluit mij hierbij 
aan bij Eugénie de Bresser (De Bresser, 2016), directeur in de 
kinderopvang. Zij pleit ervoor om te stoppen met het afnemen 
van toetsen bij kleuters, waarbij met name het accent ligt op 
cognitieve vaardigheden. Als negatief effect van dit toetsen, 
geeft zij onder meer aan dat het vrije spel van de kleuter ver-
stoord wordt. Op de kleuterleeftijd zijn de kinderen juist veel 
meer ontvankelijk voor het aanleren van zogenaamde exe-
cutieve vaardigheden, oftewel concentreren, plannen en het 
weerstaan van verleidingen. Daarom moet het leren op deze 
leeftijd ‘spelgestuurd’ zijn. 
Wat De Bresser uitdraagt, kom ik ook tegen in mijn dagelijks 
werk als ergotherapeut. Er ontstaat een steeds grotere druk 
om kleuters te laten schrijven, vaak gerelateerd aan toetsen, 
terwijl ze hier fijn-motorisch nog niet aan toe zijn. Als er te 
jong wordt gestart met het aanleren van moeilijke vaardighe-

den als schrijven, ontstaat er een krampachtige motoriek en 
foutief aangeleerde lettervormen. Vaak ligt er in de schrijf- en 
letterhoek veel materiaal waar kleuters zelf mee aan de slag 
gaan, zonder enige begeleiding en dus ook zonder instructie 
over een juiste zithouding, pengreep en lettervorm. Hierdoor 
wordt er een valse start gemaakt met het leren schrijven en 
het automatiseren van de juiste lettervormen. Dit kan later, bij 
het methodisch leren schrijven in groep 3, het kind in de weg 
staan.

Nog niet schrijven... Wat dan?
Het is belangrijk om een relatie te leggen tussen het aanleren 
van kleutervaardigheden en het leren schrijven in groep 3. 
Twee voorbeelden waardoor je met andere ogen naar kleuter-
vaardigheden zult kijken, zijn knippen en bouwen.

Knippen: Met het goed leren hanteren van een schaar is de 
kleuter al voorbereidend bezig met het oefenen van de fijne 
motoriek om de pengreep aan te leren. De duim, wijs- en mid-
delvinger maken de knipbeweging, de ringvinger en de pink 
stabiliseren. De jonge kleuter betrekt vaak nog zijn schouder 
en bovenarm bij het knippen, de oudere kleuter leert gaan-
deweg schouder en bovenarm te stabiliseren. Dit laatste is 
ook weer van groot belang bij het leren handhaven van een 
stabiele uitgangshouding tijdens het leren schrijven. 

Een goede pengreep wordt gevormd door de duim, wijs- en 
middelvinger die soepel bewegen. De ringvinger en pink 
stabiliseren de beweging. Veel knippen betekent dus veel (fijn)
motorische oefening voor het latere leren schrijven.

Veel knippen en kleuren ondersteunt het aanleren 
van een juiste pengreep. 
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Bouwen: Bij het bouwen met blokken leert een kleuter 
ruimtelijke begrippen zoals boven, onder, voor, klein en groot. 
Hij leert ruimtes indelen en inschatten. Met het maken van 
een bouwwerk is hij ook aan het plannen en vooruitdenken. 
De geleerde ruimtelijke begrippen worden bij het latere leren 
schrijven gebruikt in de instructie: ‘Als we de schrijfletter h 
maken, maken we eerst een lus naar boven.’ Bij het leren 
schrijven van een zin op een regel, moeten we ook plannen en 
vooruitdenken. Past het woord nog op de regel of moet ik een 
nieuwe regel starten?  

Kerende streek
Belangrijk bij de uitvoering van de fijnmotorische bewegingen 
is dat de kleuter leert kerende streken te maken. Hier kunnen 
leuke teken- en kleuropdrachten aan besteed worden. Het 
maken van een kerende streek, houdt in dat het kind bij het 
trekken van een lijn kan stoppen en de lijn in tegengestelde 
richting weer precies kan overtrekken. Deze kerende streek is 
van essentieel belang bij het leren schrijven van vele lettervor-
men, zoals a, d, g, h, k, m, n en p. Als we te vroeg beginnen 
met schrijven en de kerende streek wordt nog niet beheerst, 
dan automatiseert het kind lettervormen fout. Dit is zichtbaar 
op onderstaande foto; een leerling die voor de tweede keer 
deelneemt aan groep 3 oefent in haar methodische schrijf-
schrift de letter m. Bij het schrijven van haar naam, blijkt dat ze 
nog steeds - onbewust - de te vroeg geautomatiseerde letter 
m (zonder kerende streek) gebruikt. 
 

Een kind met onvoldoende geautomatiseerde zwemslagen zal 
er in een vol zwembad alles aan doen om zijn hoofd boven wa-
ter te houden, maar hij zwemt en drijft niet ontspannen. Zo zal 
een kind dat de schrijfletters nog niet geautomatiseerd heeft, 
bij het schrijven van een moeilijk dicteewoord al zijn aandacht 
richten op de opdracht. De focus ligt op een correcte spelling, 
waardoor er weinig aandacht meer is voor de juiste lettervor-
men. Het gevolg is dat het dicteewoord moeilijk te lezen is.
Starten met leren schrijven betekent uiteindelijk niets anders 
dan schrijfletters correct leren schrijven volgens vaste afspra-
ken en in de juiste schrijfrichting. De lettervorm a kan nooit 
een u worden. Iedereen vindt dit heel logisch, maar tegen-
woordig is dit niet vanzelfsprekend. Veel a’s lijken tegenwoor-
dig namelijk wel op een u, omdat de lettervorm a niet aan 
de bovenkant gesloten wordt en er geen ronde lijn in de a 
wordt toegepast. Een p, die op de grondlijn steunt, wordt snel 
verward met een n. Zo kan ik veel meer voorbeelden geven 
van een onleesbaar handschrift en dit heeft alles te maken met 
niet goed geautomatiseerde schrijfletters. 

De basis voor een leesbaar handschrift
Om leerlingen goed te leren schrijven is het belangrijk dat de 
lettervorm en schrijfrichting van elke letter juist geautomati-
seerd is. Deze basis is noodzakelijk om leerlingen een leesbaar 
handschrift aan te leren. Als de lettervorm en schrijfrichting 
niet goed geautomatiseerd zijn, heeft de leerling onvoldoende 
basis voor een vlot en leesbaar handschrift. Bij het schrijven 
van een moeilijk dicteewoord, zal deze leerling zijn aandacht 
moeten verdelen tussen de vragen ‘Hoe schrijf ik deze letter?’ 
(overwegend motorische taak) en ‘Hoe schrijf ik dit woord?’ 
(overwegend cognitieve taak).

Met een beetje puzzelen leest menig leraar hierboven het 
woord ‘lucht’. Uit de context blijkt echter dat de leerling niet 
‘lucht’ heeft willen schrijven, maar ‘lacht’. Het geschreven 
woord wordt goed gerekend, omdat de context duidelijk is. 
Er wordt in dit geval niet gecorrigeerd op schrijven, er wordt 
alleen gekeken naar spelling.

Als op dit schrijfwerk geen correctie wordt gegeven, zal deze 
leerling nooit het verschil zien tussen het schrijven van een a 
en een u. Nu heb ik het nog maar over twee verkeerd geauto-
matiseerde lettervormen; als je goed kijkt, zie je er hierboven 
nog een aantal; de g en de ij worden identiek geschreven in 
het woord ‘ligt’ en woord ‘wijst’. De t wordt constant vormge-
geven als een rompletter in plaats van een stokletter. De ronde 
vorm van de c is in ‘lucht’ verworden tot een rechte i. Het 
ontbreken van de kerende streek in de h in ‘lucht’, maak dat er 
ook een l gelezen kan worden, want deze ziet er indentiek uit 
als de l in ‘blijf’. 
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Hoe help je deze leerling het beste? Door het woord ‘lucht’ 
fout te rekenen? Of zijn we misschien al veel te laat? Dit voor-
beeld betreft een leerling in groep 5. Het foutief geautomati-
seerde handschrift is niet meer goed leesbaar. Ergens hebben 
we dus de boot gemist.
 
Elke mijlpaal heeft een persoonlijk element
Ieder mens is uniek en doorloopt een eigen ontwikkeling. ‘Ik 
zag je in de verte al aankomen’ betekent dat we iemand onder 
andere kunnen herkennen aan zijn manier van lopen. Onze 
manier van lopen, gaan zitten, hardlopen enzovoorts krijgt dus 
een persoonlijke invulling, waarin wij als een uniek mens her-
kenbaar worden. Dat geldt ook voor het schrijven. Menig leraar 
herkent het handschrift van zijn leerling in een opengeslagen 
schrift, zonder te hoeven kijken van wie het schrift is.
Dat is wel bijzonder als we bedenken dat we alle leerlingen 
dezelfde schrijfmethode aanbieden. Met eenzelfde methode 
zou ervan uitgegaan kunnen worden dat ook elk kind hetzelfde 
handschrift ontwikkelt. De praktijk wijst anders uit. Schrijven 
is een persoonlijke, unieke vaardigheid die ieder op een eigen 
manier vormgeeft. Daarin zit ook meteen een valkuil; een on-
leesbaar handschrift wordt ook vaak gezien als een ‘persoon-
lijk’ handschrift, waardoor er geen oefeningen en correcties 
meer gegeven worden. 

Schrijven is vakoverstijgend
Schrijven is de verbindende factor tussen alle overige vak-
ken. Door het leren schrijven vakoverstijgend te maken, krijgt 
het meer waarde dan wanneer het slechts beoordeeld wordt 
tijdens ‘methodische’ schrijfles. Om leerlingen beter te leren 
schrijven, kan ervoor gekozen worden om zowel de inhoud 
(opdracht) als de uitvoering (het schrijven) te beoordelen 

met een cijfer. Dit maakt de leerling alert om altijd leesbaar 
te schrijven. De leraar moet hierdoor ook altijd bewust het 
handschrift corrigeren, om het schrijven goed te automatise-
ren. Schrijven en taal moeten een eenheid worden en geen 
discussiepunt. Wanneer een leraar aan een leerling moet 
vragen wat er staat, heeft hij geen zicht op het denkvermo-
gen en de kennis van de leerling. Onderstaande foto uit een 
taalschrift van een leerling uit groep 7 geeft dit duidelijk weer. 
Nog alarmerender is het, als de leerling het zelf ook niet terug 
kan lezen. Wat heeft deze leerling dan geleerd bij het maken 
van deze les?

Inzet
In het artikel Leren hoeft niet leuk te zijn van Mirjam Remie en 
Carlijn Vis in het NRC van 8 februari, zegt Paul Kirschner, onder 
meer hoogleraar onderwijspsychologie aan de Open Univer-
siteit het volgende: ‘Leren en leuk zijn twee verschillende 
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Goed automatiseren van de 26 (hoofd)letters van het alfabet betekent dat de leerling een leesbaar handschrift aanleert. Dit 
werpt op vele vlakken zijn vruchten af. Taal en spelling zullen verbeteren en schrijven zorgt voor een goede verankering van 
informatie in het geheugen, waardoor lesstof beter onthouden wordt.
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Gerda Broekstra is ergotherapeute, gespecialiseerd in de behandeling 
van kinderen. Vanuit haar praktijk ‘De Schrijfvriend’ werkt ze voor diverse 
samenwerkingsverbanden. Ze geeft workshops en begeleidt en adviseert scholen bij 
het vormgeven van goed schrijfonderwijs. In 2017 publiceerde zij haar schrijfmethode 
‘Aan boord’.
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In de materialenbank op www.lbbo.nl vind je de vol-
gende artikelen over schrijfvaardigheid:
– Leren schrijven, een goede start in groep 3  

(september 2012)
– Het schrijfproces: een leerlijn van kleuter tot school-

verlater (april 2018)

Op 15 mei geeft Gerda Broekstra in Emmen de  
lezing 'Daarom schrijven'. Inschrijven is nog mogelijk!
Meer informatie: www.lbbo.nl/onze-activiteiten
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dingen. Pingpongen is leuk, maar wie goed wil leren tafelten-
nissen, krijgt een strak trainingsschema. Gitaarspelen is leuk, 
maar als je een nieuw akkoord moet leren, krijg je kramp in je 
vingers.’ Hij wil hiermee zeggen dat als je iets onder de knie 
wilt krijgen, je je hiervoor moet inzetten.
Dit geldt mijns inziens ook voor leren schrijven. Voor een goed 
leesbaar handschrift moeten leraar en leerling zich hard inzet-
ten. Hiervoor zal er veel meer aandacht moeten komen voor 
het goed automatiseren van alle schrijfletters. Bij het leren 
schrijven in groep 3 moet de leerling de vaste afspraken leren 
toepassen en automatiseren voor alle letters van ons alfabet. 
In groep 4 volgt het aanleren en automatiseren van de hoofd-
letters. Extra aandacht voor de letter die nog niet goed lukt, 
geeft de leerling de mogelijkheid deze onder de knie te krijgen. 
Dit betekent differentiëren. 
Vanuit mijn praktijkervaring weet ik dat veel leerlingen de 
‘drive’ hebben om zichzelf te verbeteren. De ene leerling heeft 
hier meer tijd voor nodig dan de andere. Het leren schrijven 
moet dan ook benaderd worden als een proces waarbij de 
leerling wordt begeleid. Leren schrijven is voor leerling en 
leraar een actief en intensief vak. De leraar moet rondlopen en 
goed het proces in de gaten houden, om te zien of de letters 
juist gevormd worden. Het begeleiden van onder andere de 
juiste schrijfrichting van de letter is alleen mogelijk als je de 
leerling ziet schrijven, niet door het achteraf in het schrift te 
corrigeren.

Leer kinderen beter schrijven!
Het bereiken van een mijlpaal wordt vaak beloond. Als alle 
letters goed geautomatiseerd zijn, is de basis gelegd voor een 
leesbaar handschrift. Dat verdient een letterdiploma! Door te 
schrijven met een goed leesbaar handschrift, onstaat een on-
middellijke verwerking van de geschreven woorden en teksten 
in het geheugen. Hierdoor wordt alles goed opgeslagen. Dit  
is de unieke waarde van schrijven, als je schrijven vergelijkt 
met typen. 
Door de motorische complexiteit van het schrijven komen er 
veel meer geheugensporen in de hersenen dan bij het simpe-
lere tikken van letters op een toetsenbord. Kinderen die veel 
schrijven, leren daardoor ook sneller lezen, omdat de letters 
‘dieper’ in het geheugen komen (Spiering, 2014). De intensie-
vere verwerking van de taal middels schrijven, zorgt er tevens 
voor, dat de geschreven teksen ook veel beter onthouden 
worden, dan wanneer we ze typen. 
Ik sluit af met de hartekreet van de sociaal-psychologe Marilse 
Eerkens. Die schreef vorig jaar in De Correspondent: ‘Leer kinde-
ren beter schrijven. Het werpt op heel veel vlakken vruchten af.’
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Deze leerling is zich niet bewust van de grondlijn en het goed 
gebruik van de principes romp-stok-lus en het juiste gebruik 
van hoofdletters. Ergens in het leerproces is hier de boot 
gemist om het leren schrijven goed te automatiseren.
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Dit artikel is u aangeboden door De Schrijfvriend

Welkom
bij De Schrijfvriend
Wist u dat het met goed leren schrijven, ook taal en spelling 
verbeteren? Daarnaast heeft het schrijven met de hand 
meer aangetoonde voordelen. Schrijven zorgt namelijk voor 
een goede verankering van informatie in het geheugen, 
waardoor lesstof beter onthouden wordt. 
Goed leren schrijven, geeft logischerwijs ook een leesbaar 
handschrift. Dat is een verademing om na te kijken. Geen 
verwarring meer wat er staat. Dat geeft zelfvertrouwen! 

Spreekt u dit aan? Ga dan aan de slag met de unieke 
schrijfmethode Aan boord® en de mooie materialen van  
De Schrijfvriend voor goed schrijfonderwijs.

Of heeft u net als De Schrijfvriend een passie voor schrijven 
en beleeft u er veel plezier aan om prachtig geschreven 
teksten te maken? Ook dan bent u op het juiste adres bij 
De Schrijfvriend. In de webwinkel vindt u een uitgebreid 
assortiment aan creatieve artikelen voor liefhebbers van  
mooi schrijven, kleuren en tekenen.

De Schrijfvriend
Gerda Broekstra
Postbus 239
1270 AE Huizen
Tel: 06 - 33703132
info@deschrijfvriend.nl

voor een leesbaar handschrift!
!
!

!

d e  s c h r i j f v r i e n d

R

Dit is het blokschrift van de methode Aan boord® 

Dit is het verbonden schrift van de methode Aan boord® 


