
Zonder Handschrift Geen Schrijven  

Janneke den Nederlanden is momenteel masterstudent Onderwijswetenschappen en schreef in 

het kader van haar studie afgelopen jaar oktober een betoog over handschriftontwikkeling 

 Een mailtje van een student aan mij, docent handschriftontwikkeling. Of ik hem wilde helpen 

zijn handschrift te verbeteren, zodat hij zich tijdens het maken van tentamens niet meer hoefde te 

richten op leesbaar schrijven, maar op het formuleren van goede antwoorden. In een gesprek met 

hem bleek niet alleen dat zijn handschrift te wensen overliet, maar dat hij ook niet goed wist hoe hij 

een goede tekst moest schrijven. Omdat in geen enkele methode voor het schrijven van teksten 

aandacht wordt besteed aan het belang van de ontwikkeling van handschrift, heeft dit blog de 

stelling: goed handschriftonderwijs is een basis voor het schrijven van goede teksten. 

 

 Bij genoemde student bleek dat hij bij tentamens opschreef wat in hem opkwam. Dat was 

zoveel, dat hij vooraf al wist in tijdnood te komen, waardoor hij zich niet meer kon focussen op zijn 

handschrift. Het schrijven van een inhoudsvolle tekst stond bij hem voorop. En terecht. Het schrijven 

van goede teksten is essentieel voor succes op school en daarna. Samenvatten van informatie, het 

presenteren en verdedigen van standpunten, rapporten schrijven, en schrijven als middel om te 

leren, zijn noodzakelijke vaardigheden voor zowel succes als op school als in een latere baan.1 

Teksten worden geschreven om te lezen en lezers zijn geneigd de inhoud van een tekst negatiever te 

beoordelen wanneer deze geschreven is in een slecht handschrift. In dat geval maakt alleen al de 

presentatie het verschil tussen sterkere en zwakkere teksten.1 

 

 Tijd dus voor focus op die presentatie, tijd om te focussen op handschriftonderwijs. 

Handschrift moet worden aangeleerd en geautomatiseerd. Dan pas wordt het een goed ontwikkeld 

handschrift en kan het volledig ten dienste staan aan andere vakken, bijvoorbeeld schrijven.2 En daar 

zit de crux. Op de basisschool wordt schrijven vaak wel aangeleerd, maar vervolgens wordt er niet of 

niet voldoende geautomatiseerd. Met als gevolg een niet volledig geautomatiseerd en niet goed 

ontwikkeld handschrift. Bij het schrijven moet de aandacht dan dus verdeeld worden: zowel het 

handschrift als de tekst moeten aandacht krijgen en dat gaat niet. Handschrift produceren en tekst 

schrijven zijn twee complexe vaardigheden. Wanneer het schrijven met de hand onvoldoende 

ontwikkeld is, vraagt dat veel ruimte van het werkgeheugen.3 Ruimte die niet gebruikt kan worden 

voor het focussen op het schrijven van teksten. Aangetoond is dat het hebben van een 

geautomatiseerd handschrift ruimte vrij maakt in het werkgeheugen voor het schrijven van goede 

teksten.4  

 

 Iedereen die op de hoogte is van recente ontwikkelingen kan zeggen dat het niet zo’n vaart 

hoeft te lopen met dat overbelaste werkgeheugen. Want waarom zouden we kinderen nog leren met 

de hand te schrijven? Alles, en zeker het produceren van teksten, kan gedaan worden met laptop of 

tablet. Ook in het basisonderwijs. Deze ontwikkeling vraagt op zijn minst aandacht voor het 

ontwikkelen van een goede typevaardigheid.5 Onvoldoende typevaardigheid zal, net als onvoldoende 

handschriftvaardigheid, het werkgeheugen te veel belasten, met negatieve gevolgen voor de inhoud 

van de tekst.4  

 



 Maar we raken iets kwijt als we stoppen met handschriftonderwijs. Schrijven met de hand is 

het maken van een ander soort beweging dan typen. Schrijven met de hand trekt een meer complex 

‘spoor’ in het geheugen, wat het genereren van nieuwe ideeën stimuleert.4 Schrijven met de hand 

leidt daarom tot rijkere, meer doordachte teksten.  

 

 Teksten zijn geloofwaardiger als ze geschreven zijn in een ontwikkeld, goed leesbaar 

handschrift. Een goed ontwikkeld, volledig geautomatiseerd handschrift schept ruimte in het brein 

voor andere complexe taken, zoals het schrijven van inhoudsvolle teksten. Daarmee is het belang van 

het ontwikkelen van het handschrift tijdens handschriftonderwijs aangetoond. De makers van 

schrijfmethodes mogen, bij alle aanbevelingen die ze doen, meer het belang benadrukken van 

essentiële basisvaardigheden als handschriftonwikkeling.1 Ik pleit voor goed handschriftonderwijs. 

Vak apart, waarvan andere vakken kunnen profiteren. 
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