
verlaat met een onvoldoende tot (zeer) slecht 
leesbaar handschrift (Jolink et al., 2012).  
Naar schatting worden er jaarlijks 25.000 tot 
30.000 kinderen door de kinderfysiotherapeut 
behandeld voor handschriftproblemen (NVFK, 
2020). Daarnaast zien ook ergotherapeuten en 
psychomotorisch therapeuten vermoedelijk al 
enige jaren grote groepen kinderen vanwege 
schrijfmoeilijkheden.
Deze cijfers zijn problematisch, omdat het 
handschrift nog steeds een belangrijke basis
vaardigheid is. Enerzijds brengt een func
tioneel handschrift het leren bij andere vakken 
in een stroomversnelling. Zo blijkt uit onder
zoek dat de spellinginstructie het meest effec
tief is wanneer leerlingen zelf woorden 

S
choolsluitingen en afstandsonder
wijs, leerlingen in quarantaine, inval
lers voor de klas en groepen naar 
huis. Dit zijn herkenbare beelden uit 
het primair onderwijs in coronatijd. 

Schoolteams moesten vanaf maart 2020 regel
matig alle zeilen bijzetten om het onderwijs
proces draaiende te houden. Na de tweede 
lockdown kwam in het nieuws dat leerlingen 
slechter waren gaan schrijven (RTL Nieuws, 
2021). Nóg slechter welteverstaan, want met 
het handschriftonderwijs op Nederlandse 
basisscholen gaat het al een langere tijd  
niet goed.
Zo bleek in 2012 al dat in Nederland 19 pro
cent van de leerlingen het basisonderwijs 

Oplossing voor coronahandschriften

Effectief 
handschrift

curriculum
In coronatijd bleek het op afstand onderwijzen van de 

handschriftvaardigheid geen sinecure. Terug op school 
worstelen leerkrachten met de vraag hoe ze 

coronahandschriften kunnen verbeteren.  
Deze worsteling legt echter een fundamenteler 
probleem bloot, namelijk het gebrek aan een 

samenhangend handschriftcurriculum.
TEKST FREEK TURLINGS
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schrijven (Bosman, 2004). Ook wordt de lesstof 
beter onthouden als leerlingen aantekeningen 
maken bij de zaakvakken (Allen et al., 2020). 
Anderzijds doen handschriftproblemen juist 
afbreuk aan het leren. Indien een leerling blijft 
worstelen met het vormgeven van letters op 
papier leidt dit namelijk af van de andere 
aspecten van een schrijftaak, zoals de spelling 
en inhoud (Limpo et al., 2017).
Inmiddels zetten sommige scholen NPO–mid
delen in om therapeuten in de klas slechte 
handschriften te laten remediëren. Voor indivi
duele leerlingen kan dit prettig zijn, maar het is 
een kostbare oplossing die op de langere 
termijn geen zoden aan de dijk zet. De funda
mentele oorzaak is namelijk dat de meeste 
scholen geen goeddoordacht, schoolbreed 
handschriftcurriculum hebben. Wat houdt dit 
precies in? En wat is het alternatief?

EEN HELDER DOEL
Voor een effectief curriculum is het van belang 
dat leerdoelen, toetsing en leeractiviteiten 
goed op elkaar aansluiten (Biggs & Tang, 
2011). Dit kan worden bereikt door het prin
cipe van achterwaarts ontwerp (Wiggins & 
McTighe, 2005). Achterwaarts ontwerp houdt 

Het werken met kleur– en 
arceeroefeningen is een geschikte 
manier om leerlingen te leren hoe ze 
hun schrijfvingers nauwkeurig kunnen 
bewegen
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Figuur 1 – Letter h instrueerbaar 
(© Stichting Schriftontwikkeling)

19 JSW 1 2022



 

in dat je het ontwerpproces altijd 
begint bij het einde, namelijk  

het doel van je onderwijs.  
Wat moeten mijn leerlingen 
uiteindelijk kennen en kun
nen? Van daaruit redeneer je 
terug naar de toetsing en 
tenslotte richt je je lessen in 

met leeractiviteiten. Het pro
bleem met het hand schrift

onderwijs is dat er geen helder doel 
over is vastgelegd. Alleen in kerndoel 

8 staat dat leerlingen leren om aandacht te 
besteden aan ‘een leesbaar handschrift’  
(Greven & Letschert, 2006). Het subjectieve 
‘leesbaarheid’ is echter veel te vaag om een 
samenhangend curriculum van af te leiden. 
Het gevolg is dat er in de praktijk op scholen 
een waaier aan lesactiviteiten ontstaat, waar
van het onduidelijk is wat ze precies moet 
opleveren.

DE HUIDIGE PRAKTIJK
Aan de hand van de handschriftmethodes en 
–nascholingen die in omloop zijn, de ervarin
gen van mijn studenten en de curriculumana
lyse die ik een half jaar geleden maakte op 
een reguliere basisschool, zal ik proberen een 
aantal typische tegenstrijdigheden in het 
handschriftcurriculum te illustreren.
Allereerst valt op dat voor veel groep 1/2–leer
krachten het stimuleren van de ‘fijne motoriek’ 
en het afstemmen op de ‘rijpheid’ van leerlin
gen belangrijke thema’s zijn. Het probleem is 
echter dat ‘fijne motoriektraining’ een zeer 

klein effect heeft op de handschriftkwaliteit 
(Santangelo & Graham, 2016). Dit komt door
dat er onvoldoende overlap bestaat tussen de 
handschrifttaak en bijvoorbeeld het insteek
mozaïeken of ‘schrijfdansen’ om zinvol te zijn. 
Ook het afstemmen op de rijpheid van leerlin
gen  door bijvoorbeeld de instructie van de 
juiste pengreep uit te stellen – is problema
tisch. De ontwikkeling van leerlingen verloopt 
namelijk niet in vaststaande fases en  
leerlingen hebben leerervaringen nodig om 
zich nieuwe vaardigheden eigen te maken  
(Didau & Rose, 2016).
Het gevolg van de ongerichte aanpak in groep 
1/2 is dat een deel van de leerlingen niet 
voldoende voorbereid aan de aanleerfase in 
groep 3 begint. Deze leerlingen kunnen de 
pen bijvoorbeeld niet met hun schrijfvingers 
bewegen of kunnen zich niet goed oriënteren 
in het platte vlak. De leerkrachten in de mid
denbouw gaan alsnog hard aan de slag om 
alle leerlingen een goed methodeschrift aan te 
leren. Hierbij geven zij voornamelijk instructie 
op de lettertrajecten (het proces), maar niet 
zozeer op de lettervormgeving (het product).
In de bovenbouw wordt dit methodeschrift 
echter vaak weer losgelaten en mogen leerlin
gen zichzelf een ‘persoonlijk’ handschrift 
aanleren. In de praktijk houdt dit meestal in 
dat alle kwaliteitseisen worden losgelaten  
en handschriften sterk uiteen gaan lopen 
(Srihari et al., 2016). Niet zelden leidt dit tot 
frustratie bij de middenbouwleerkrachten die 
juist zo hun best hadden gedaan om leerlin
gen het methodeschrift aan te leren.

KENNISBENADERING
Door de handschriftvaardigheid als een grafi
sche vormgevingsdiscipline te benaderen, 
kunnen we een alternatief vinden voor het 
vage ‘leesbaarheid’. Een concreet einddoel 
zou kunnen zijn: leerlingen verlaten de basis
school met de kennis en vaardigheden om 
zelfstandig goed vormgegeven, handgeschre
ven teksten te produceren. Voor een goede 
lettervormgeving bestaat namelijk al eeuwen
lang een aantal eenvoudige regels die we 
leerlingen kunnen instrueren (zie figuur 1 op 
pagina 19) (Scholten & Hamerling, 2021):
• Het uitvullen van romp– en luszones.
• Evenwijdige neerhalen.
• Vaste rompverhouding.
• Rechte en gebogen lijndelen op de  

juiste plekken.
• Vaste in– en uitvoeghoogten.

Voor 
een goede 

lettervormgeving 
bestaan eenvoudige 

regels

De meeste scholen hebben geen 
goeddoordacht, schoolbreed 
handschriftcurriculum en dit zorgt 
voor handschriftproblemen
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Naast deze regels voor de vormgeving van 
afzonderlijke letters (en hun verbindingen)  
zijn er ook regels voor de vormgeving van 
tekst. Zo moeten leerlingen leren over de 
juiste letter– en woordafstanden (spatiëring)  
en het gebruik van bijvoorbeeld de kantlijn, 
marges, tussenkopjes, witregels en interlinie. 
Nu we het alternatieve doel voor het hand
schriftonderwijs concreet hebben, kunnen  
we een globale invulling geven aan een effec
tief curriculum.

EEN SAMENHANGEND CURRICULUM
Voor een goede start in groep 3 is het nood
zakelijk dat alle leerlingen aan het eind van 
groep 2 al een aantal zaken weten en kunnen. 
Allereerst moeten leerlingen in staat zijn de 
pen tussen duim en wijsvinger vast te houden, 
terwijl deze rust op de middelvinger. Daar
naast moeten zij de pen met behulp van deze 
schrijfvingers nauwkeurig kunnen bewegen. 
Het werken met kleur– en arceeroefeningen is 
een geschikte manier om leerlingen dit te 
leren (zie het kader ‘Kleur– en arceeroefenin
gen’). Verder is het van belang dat leerlingen 
trajecten kunnen nabootsen met keerpunten, 
overlap en verandering van draairichting. 
Tenslotte zullen leerlingen in staat moeten zijn 
om kleine letters (minuskels) op een juiste 
manier in de romp– en luszones te plaatsen.

In de aanleerfase van het handschrift is het 
zaak om niet alleen de letterroutes, maar ook 
de lettervormgevingscriteria expliciet te on
derwijzen. In plaats van het ‘luchtschrijven’ kan 
de leerkracht rechte en gebogen lijndelen 
tonen op het bord en deze begeleid inoefe
nen. Dit is mogelijk door iedere leerling een 
analyseletter te geven en controle van begrip–
vragen te stellen als: ‘Waar gaat het rechte 
lijndeel over in een gebogen lijndeel? Wijs de 
precieze plek aan in de analyseletter.’
In de voortgezette fase van het handschrift 
hebben leerlingen het handschrift nog maar 
pasgeleden aangeleerd gekregen. Het is dan 
ook beter om deze fase te gebruiken voor de 
perfectionering van het methodeschrift. De 
overschrijfoefeningen die in deze fase veel 
gebruikt worden, ervaren leerlingen vaak als 
weinig uitdagend. Bovendien verbetert het 
handschrift niet door gedachteloos ‘schrijfkilo
meters’ te maken. De kunst is om leerlingen 
steeds opnieuw met aandacht naar hun letter
vormgeving te laten kijken. Dit kan door ge
bruik te maken van oefeningen waarin letter
vormgevingscriteria moeten worden 

gemanipuleerd (zie figuur 2). Daarnaast is het 
nuttig om in de voortgezette fase aandacht te 
besteden aan lay–out – hoe schrijf je bijvoor
beeld op een enkele grondlijn in plaats van in 
een volledige liniatuur? – en het geleidelijk 
verhogen van het schrijftempo.

NIET REPAREREN, MAAR RENOVEREN
Een samenhangend handschriftcurriculum 
maakt het mogelijk om te allen tijde, zonder 
de hulp van externen, de draad weer op te 
pakken. Het geeft namelijk inzicht in waar 
leerlingen staan ten opzichte van wat het team 
wil bereiken en wat het aandeel van de indivi
duele leerkracht hierin kan zijn (Kneyber et al., 
2022). Investeren in het handschriftcurriculum 
is daarom de meest duurzame manier om 
iedere leerling goed te leren schrijven.

FREEK TURLINGS
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lumontwikkelaar en 
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universitaire leerkrach
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Kleur– en  
arceeroef eningen
Bij de kleuroefeningen kleuren 
leerlingenkleurplaatjes egaal in 
door kleine ronddraaiende 
bewegingen te maken met de 

schrijfvingers. Bij de arceeroefeningen maken 
leerlingen rechte, evenwijdige lijnen door de 
schrijfvingers te buigen en strekken. Een 
trajectoefening maakt de leerling door het 
traject te kleuren tot een keerpunt en vervol
gens met een andere kleur door te kleuren. 
Leerlingen hoeven de oefenvormen heus niet 
in één keer te kunnen. Als er vanaf groep 1 
wekelijks (in kleine groepjes) wordt geoefend, 
dan is er genoeg tijd om iedere leerling op 
niveau te krijgen, zonder dat dit tot frustraties 
hoeft te leiden.

Figuur 2 – Voorbeeld van het schrijven 
met hindernissen: bewust fouten 
maken tegen het criterium ‘uitvullen 
van de rompzone’
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