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De gevolgen zijn navenant: schrijven is het enige vak waarvan men accepteert dat een leerling in groep 
8 er minder in presteert dan de gemiddelde leerling eind groep 4! Bij vakken als rekenen of taal is kwali-
teitsvermindering ondenkbaar. Maar bij schrijven is dat de gewoonste zaak van de wereld. Hoe komt 
dat? 

door   Ben   Hamerl ing 

en eerste leeft bij veel leerkrachten het 
misverstand dat alle letters aan het eind van 
groep 4 wel aangeleerd zijn. Dus wat moet je 

daarna nog meer? Het materiaal is aangebracht, de 10 
cijfers en de 52 letters zijn geleerd, nu nog alleen nog 
maar toepassen en klaar is Kees. Maar bij het 
verwerven van instrumentele vaardigheden zoals 
schrijven dient er juist veel en zinnig geoefend te 
worden. Wat dit betreft is er geen enkel verschil met 
het leren bespelen van een muziekinstrument. Je kunt 
niet alle twaalf tonen van het octaaf aanleren en 
daarna verwachten dat er een fuga van Bach mee 
gespeeld kan worden. Daar is etudestudie voor nodig. 
Ten tweede heerst het denkbeeld dat het schrijven 
geen belangrijke rol meer speelt in de samenleving. 
Kinderen zouden steeds meer schrijven met behulp 
van een toetsenbord. Een zekere toename van 
tekstproductie via het  

 

 
 
toetsenbord is inderdaad waar te nemen, maar 
hierbij wordt geen enkele begeleiding en 
instructie gegeven over houding, vingerzetting en 
verantwoorde omgang met toetsenbord en 
computer. Gezien de toename bij volwassenen 
van RSI-klachten is het onjuist om kinderen 
onbegeleid 'los te laten' op de computer. 
Een veelgehoorde opmerking is dat kinderen zo 
snel en vanzelf met de computer omgaan. Als we 
het hebben over het omgaan met muis en 
joystick, is dit veelal juist. Maar als het gaat om 
het toetsenbord houdt dit argument geen stand. 
De meeste 'snelle' kinderen leggen het 
ruimschoots af tegen een tekstverwerkende, 
'tienvingerig-blinde' volwassene. Bovendien gaat 
het in het basisonderwijs zelden om spelletjes en 
neemt verwerken van tekst een veel belangrijkere 
plaats in. Kleine teksten schrijf je met de pen, 
voor teksten die gereviseerd en geredigeerd 
moeten worden, maak je gebruik van een 
tekstverwerker. Daar komt bij dat sommige 
kinderen het helemaal niet leuk vinden om achter 
de computer te zitten. Met alleen schrijven op de 
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computer worden zij aan hun lot overgelaten. 
Het adequaat leren typen wordt vaak nog aan het 
initiatief van de ouders overgelaten als het kind 
inmiddels in de laatste twee jaar van de basisschool is 
aangekomen. Lang niet elke naschoolse typecursus 
begeleidt de kinderen echter even verantwoord naar 
een juiste, economische en effectieve omgang met het 
toetsenbord. Soms worden ze alleen maar schriftelijk 
begeleid en blijven houding en vingerzetting buiten 
beeld. 

Competentie 
Het derde misverstand betreft het belang van het vak 
schrijven voor het kind zélf. Veel leerkrachten 
projecteren hun eigen opvatting over schrijven op het 
kind en gaan uit van het standpunt dat wat ze zélf niet 
goed kunnen niet belangrijk is. Maar voor kinderen is 
schrijven heel belangrijk en een van de voornaamste 
onderdelen van hun competentiegevoel. Ze beseffen 
vaak beter dan menige leerkracht dat het handschrift 
een belangrijke persoonlijke presentatie is. 
Bovendien ervaren ze doorgaans deze basale en 
fundamentele grafische communicatievorm, met zijn 
eigen motorische en tactiele feedback, als bijzonder 
aangenaam. De meeste kinderen in begin groep 5 
vinden schrijven ronduit plezierig en er zijn 
basisscholen die deze ervaring tot en met groep 8 op 
peil weten te houden. Hulde aan de 
bovenbouwleerkrachten die dit presteren! Ten slotte 
een heet hangijzer en het laatste misverstand: het 
handschrift is vanaf groep zes niet meer 
beïnvloedbaar en dient zich tot een persoonlijk 
handschrift te ontwikkelen. Scholen die wél aandacht 
blijven geven aan het vormen van een goed 
handschrift weten wel beter: zelfs na jaren op een 
bepaalde manier geschreven te hebben, kun je een  
 

andere of nieuwe manier van schrijven aanleren. 
Ook is het mogelijk je handschrift op onderdelen 
bij te stellen. En, waarom zou het handschrift 
persoonlijk moeten zijn? Eisen we dit bij één 
ander vak? Is het belangrijk of we een kind leren 
op persoonlijke wijze de trap op te lopen? Nee, 
we leren het de techniek waarmee het z'n doel kan 
bereiken. 

Opstand 
De rol van het handschrift in de huidige 
maatschappij is nog lang niet uitgespeeld. 
Kinderen op de basisschool, en nog meer in het 
middelbaar onderwijs, moeten nog steeds een 
flinke hoeveelheid, voor iedereen leesbare, tekst 
kunnen produceren. Scholen die hier aandacht 
aan schenken, werken aan 'correctietijdbespa-
rende' handschriften, waarbij het competentie-
gevoel van het kind bovendien wordt bevorderd. 
Er zou sprake moeten zijn van een 
gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel 
voor de 'rode lijn' door de school. Schrijven, de 
primaire basisschoolvaardigheid die men in de 
onderbouw met zoveel zorg aanleert, is ineens in 
de bovenbouw niet meer belangrijk. Er is dan heel 
vaak sprake van afbraak van het zo zorgvuldig in 
de onderbouw aangeleerde handschrift. 
Onderbouwleerkrachten zouden hiertegen in 
opstand moeten komen.  
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