
Schrijven en de relatie met het grafisch
beeldend onderwijs
Schrijven heeft als grafische activiteit totaal

niets te maken met taal of bewegen, maar wat

zijn dan haar roots?

Het gebruik van schrift is van alle grafisch-vormgevende activi-
teiten de meest voorkomende.
Kinderen schrijven een kwart van de schooltijd en dat is op
spreken na meer dan enige andere educatieve bezigheid.

Voor het jonge kind is er geen verschil tussen letters maken of tekenen,
Dat is ook te zien aan de wijze van construeren. Tekenen, zowel als letters
maken, bestaat voor het jonge kind aanvankelijk nog uit het plaatsen van
losse streken die voor het grootste deel met de uiteinden op elkaar aan-
sluiten. Schrijf- en regelnchting zijn nog niet bepaald. Daarbij wordt voor
het eerst een belangrijk onderscheid gemaakt tussen 'rechte' en 'gebo-
gen' streken en het belang van het onderscheid hiertussen. De wijze waar-
op deze streken worden geplaatst is voor schrijfdidactici van groot belang.
De techniek van een instrumentele vaardigheid is van invloed op het resul-
taat.
BIJ het schr i jven spreken we van een bewegingsuitslag van niet meer dan
8 mm. Het is, vanuit het oogpunt van de schrijfdidactiek, dan ook belang-
ri jk deze vormgevmgsuitvoering op de juiste wijze te begeleiden en te
oefenen. Schri jven is een variant van het grafisch werken. Met name in de
beginfase is er een grote overeenkomst tussen schrijven en tekenen.
Schri f t tekens zijn tenslotte ontstaan uit tekeningen.
Het jonge kind wil K A P I T A L E N maken en moet daarvoor dan ook de gele-
genheid krijgen. Dat zi jn de enige letters die bij zijn ruimtelijk oriënteren-
de ontwikkelingsstadium passen (losse, met kruisende of overlappende
streken, even hoog, herkenbaar bij spiegeling). Later leert het aaneen
schri jven Het daarbij behorende schrift koppelt op eigen wijze de lijn aan
het vlak.

Is schrijven beeldend
onderwijs?
Ze lijken zo onpersoonlijk, die
tekens van het alfabet. Niet alleen
de vormgeving, maar ook de volg-
orde lijkt van tevoren bepaald.
Niet direct iets dat tot een erg
persoonlijke wijze van vormgeven
aanleiding geeft, zoals de boek-
drukkunst en de computertech-
niek hebben laten zien.
Toch is elke handgeschreven let-
ter verschillend. Daar hoeft geen
moeite voor gedaan te worden.rotatie translatie

Schrijven is het aanbrengen van conventionele, cultuurhistorisch bepaalde
tekens in het platte vlak die bij juiste uitvoering communicatieve waarde
kunnen hebben.

In de kerndoelen voor beeldend onderwijs komen we onder andere het
volgende tegen.
De leerlingen kunnen werkstukken maken:
- op basis van gericht waarnemen;
- op basis van een innerlijke voorstelling van een onderwerp, vanuit hun

geheugen, fantasie en/of beleving;
- met een communicatieve functie of een gebruiksfunctie.
Tot dusver is bij geen enkel van deze criteria een reden voorstelbaar om
schrijven hier niet toe te rekenen. Sterker nog: goed schrijfonderwijs zou
deze doelen zelfs kunnen versterken. Daar is dan uiteraard meer voor
nodig dan alleen maar het overschrijven van een aantal voorbeeldregels.

In goed schrijfonderwijs moet onder andere aandacht zijn voor het goed
kunnen waarnemen en kunnen (re)produceren van verhoudingen van
vlakken en lijnlengtes, lijndiktes, vormen, imaginaire begrenzingen, lay-
out, constructie, grijstoonwaarden en last but not least: details.
Deze vaardigheden hebben een directe invloed op andere grafische beel
dende activiteiten.

Het jonge kind is al vanaf het begin tot grote waarnemingsprestaties m
staat. Daar waar een volwassene vaak nog niet eens het verschil weet tus-
sen een ellips en een ovaal, kan een zeer jong kind, mits het hier op gewe-
zen wordt, dit soort subtiele verschil len waarnemen.



Van jongsaf aan kunnen we het kind al oefenen in bijvoorbeeld het waar-
nemen én reproduceren van toonwaarden, in tegenstelling tot sommige
didactici die menen dat dit pas vanaf negenjarige leeftijd mogelijk zou zijn.
Door de jonge kinderen vlakken van 'haalbare grootte' aan te bieden en
de juiste techniek aan te leren bleken ze al binnen één sessie tot het resul-
taat hiernaast in staat. Via deze techniek leren de kinderen begrip hebben
voor de veranderende eigenschappen van de materiaalvorm tijdens het
kleuren, hoe je hiermee omgaat, het variëren in druk en wat dit voor resul-
taat heeft.
Tenslotte is het stimulerend te zien hoe ze van hun afzonderlijke prestaties
een evenwichtige compositie kunnen smeden.

De verwerving van deze technieken heeft niet alleen gevolgen voor het
juist kunnen spatiëren van letters op latere leeftijd, maar ook voor het
leren kijken naar grijstonen. Doordat schrijven voor een belangrijk deel het
plaatsen van verbonden neerhalen is, wordt eenzelfde effect bereikt als er
aandacht is voor de techniek van het arceren en de grijstoonwaarde die dit
heeft. Op deze wijze leert het jonge kind al anders en beter kijken naar lij-
nen en vlakken. Letters bestaan uit translaterend geplaatste, dus evenwij-
dige, neerhalen en evenals bij het arceren worden lijnen gemaakt tot aan
denkbeeldige lijnen. Hiervoor is kennis van de techniek van het arceren of
inkleuren met een kleurpotlood van groot belang. Het is wenselijk dat hier
gerichte instructie in gegeven wordt, want het kleuren is één van de meest
toegepaste grafische activiteiten in de basisschool waar vrijwel geen struc-
turele aandacht aan wordt besteedt. Wordt het kleurplaatkleuren gezien
als een tweedimensionaal knutselwerkje?
Tot op heden zijn het vrijwel uitsluitend de schrijvers die aandacht vragen
voor de juiste materiaalgreep en bijbehorende werkhouding, alles gerela-
teerd aan een goede techniek. Als gevolg van de rode lijn in het onderwijs
is het aanbevelenswaardig als ook bij andere grafisch-beeldende activitei-
ten hier aanhoudende aandacht voor bestaat.
Technieken zijn geen 'dwang' en 'verarming' van de expressie, maar geven
juist meer keuzevrijheid in handelen, doordat het kind uit meer mogelijk-
heden kiezen kan. Daarbij leert het kind beter waarnemen.

Verplaatsen door het platte vlak en de consequenties voor het
grafisch spoor
Door het ontwikkelen van letterkennis (onder andere kalligrafie) is het
kind in staat zijn ervaringswereld van het verplaatsen door het platte vlak
uit te breiden. Schrijven is uit kalligraferen voortgekomen.
Hoe verplaatsen we ons door het platte vlak? Er zijn maar twee mogelijk-
heden: roteren en translateren. Roteren deed het jonge kind toen het als
buikschuiver door de kamer rolde. De route is dan eenvoudigweg 'achter
de neus aan'. Het lichaam verandert daardoor roterend van stand. Een fun-
damentele tweedimensionale ervaring, die nog altijd in het geheugen
gegrift is, maar bij het tekenen en schrijven door de translaterende, even-
wijdig verplaatsende, wordt vervangen. Bij het tekenen is dat niet zo'n
probleem, de streken die het kind plaatst zijn vrij. Bij het schrijven, waar-
voor obligate, gedeeltelijk overlappende trajecten en verhoudingen gel-
den, is dit een heel ander verhaal. Door de verplichte, wisselende en vaak
onbegrepen draairichtingsveranderingen vertonen veel kinderen spanning
in hun materiaalgreep bij het schrijven van dit soort trajecten.
Waarom en hoe translateren we?
De arm zit vast aan de zijkant van het lichaam. Daardoor ontstaat bij ver-
plaatsingen in het platte vlak translatie.
In feite ontstaat dezelfde vorm. Maar... als van een brede schrijfpunt gebruik
gemaakt wordt, ontstaat een contrastverloop in de lijn (dik-dun). Dit
gebeurt bijvoorbeeld bij een beitelvormige penpunt.
In een groep 8 van basisschool De Schakel te Nieuwegein hebben we dit in

april 2004 de kinderen laten ervaren door eerst met de beitelvormige was-
knijperhelften te oefenen en vervolgens een reuzen beitelvormige pen-
punt te maken..
Daarmee liepen enkele kinderen translaterend over het grasveld naast de
school met een balk, waarvan aan de uiteinden trechters waren bevestigd.
Andere kinderen goten daar voortdurend wit zand in. Aan de onderkant
van de trechters waren slangen tot aan de grond aangebracht, waardoor al
lopend een 'buitenlijnspoor' ontstond. De kinderen liepen vervolgens een
S van 18 meter 'hoog' waarbij het middelste kind de evenwijdige verplaat-
sing controleerde (vooruit- en achteruitlopend), terwijl andere kinderen
meeliepen om te zien of alles goed ging.
Na het maken van de buitenlijn werd de letter S opgevuld met kranten.
Het mooist was uiteraard de aanblik van dit translatiebeeld van bovenaf uit
het naburige flatgebouw. Een ware vormverkenning en een bijzondere pres-
tatie tevens. Kinderen leren op deze wijze de 'schoonheid van de contrastrij-
ke vorm' zien, die ontstaat uit een anders gevormd grafisch gereedschap.

Met dit alles bepleit ik een intensievere afstemming tussen schrijven en
andere, in dit verband passende, vormen van grafisch beeldend werken. De
technieken en de genoemde kerndoelen stemmen voor een groot deel
overeen. Rekening houdend met de rode lijn door de basisschool zou het
goed zijn als in beide vakgebieden aandacht zou bestaan voor overeenko-
mende inhoudelijke doelen naast houdingsaspecten en een correcte en
adequate materiaalgreep en -techniek.
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