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Is het waar dat leren schrijven (handschrift) bijdraagt aan taalvaardigheidsontwikkeling op alle
schriftelijke domeinen?
Is het waar dat de relatie tussen taalvaardigheidsontwikkeling en schrijfhandeling (handschrift) en
tussen taalvaardigheidsontwikkeling en typen gelijk is?

Kort antwoord
Met de hand schrijven heeft invloed op de ontwikkeling van de taalvaardigheid. De relatie tussen de
motorische schrijfbeweging en de visuele vorm van de letters zorgt voor een betere verankering in het
geheugen, en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van letterkennis en leesvaardigheid. Ook bevordert
het met de hand schrijven de ontwikkeling van de fijne motorische vaardigheden, die gerelateerd zijn aan
verschillende academische vaardigheden zoals lees- en rekenvaardigheid. Typen van letters en teksten is
een minder complex motorisch proces, waardoor er meer aandacht overblijft voor bijvoorbeeld de inhoud en
opbouw van teksten. De relatie tussen taalvaardigheidsontwikkeling en schrijfhandeling (handschrift) lijkt
dus niet hetzelfde te zijn als tussen taalvaardigheidsontwikkeling en typen.

Toelichting antwoord
In dit antwoord focussen we op schrijven en typen als motorische activiteit, die we relateren aan
verschillende aspecten van taalvaardigheid, waaronder spelling en stellen.
Letters leren
Verschillende studies laten zien dat het leren van letters beter gaat als leerlingen deze letters zelf met de
hand schrijven, dan wanneer zij ze typen of alleen bekijken (zie Mangen & Balsvik, 2016, voor een
overzicht). Leerlingen die letters leren door ze met de hand te schrijven, kunnen ze beter
herkennen (Longcamp, Zerbato-Poudou, & Velay, 2005), en presteren ook beter bij het lezen en
schrijven/typen van woorden met deze letters (Kiefer, Schuler, Mayer, Trumpp, Hille, & Sachse, 2015).
Volgens de theorie van embodied cognition kan dit verklaard worden door de relatie tussen de motorische
schrijfbeweging en de visuele vorm van de letters: bij het met de hand schrijven wordt de letter door de
leerling zelf gevormd, in tegenstelling tot het typen, waarbij kant-en-klare letters op het scherm
verschijnen. De relatie tussen de schrijfbeweging en de visuele vorm van de letter zou zorgen voor een
krachtigere verankering in het geheugen (zie Kiefer & Trumpp, 2012; Mangen & Balsvik, 2016). Inderdaad
toont hersenonderzoek aan dat het leren van letters door te schrijven zorgt voor sterkere geheugensporen
dan wanneer de letters worden aangeleerd door te typen (James & Engelhardt, 2012; Vinci-Booher, James,
& James, 2016). Een andere mogelijke verklaring van de positieve invloed van met de hand schrijven op de
letterherkenning, heeft ermee te maken dat bij beginnende schrijvers de letters nog niet constant van vorm
zijn. Door het zien van hun eigen handgeschreven letters krijgen leerlingen inzicht in de kenmerkende

eigenschappen van letters. Zo zullen leerlingen verschillende varianten van een letter als dezelfde letter
herkennen (Li & James, 2016). Het onderzoek van Li en James (2016) laat zien dat de bepalende factor
hierbij het zien van de verschillende lettervormen is, niet per se het zelf produceren ervan. De nodige
variatie in lettervormen zou dus ook op een computer kunnen worden gerealiseerd, door te werken met
letters in verschillende lettertypen.
Schrijven zorgt voor diepere verwerking
Als je iets opschrijft, onthoud je het beter. In verschillende studies bleek dat volwassenen woorden beter
onthielden wanneer ze deze woorden met de hand hadden geschreven, dan wanneer ze ze hadden getypt
(Mangen, Anda, Oxborough, & Brønnick, 2015; Smoker, Murphy, & Rockwell, 2009). Het motorische
schrijfproces zorgt voor een sterkere verankering in het geheugen. Uit een ander onderzoek kwam naar
voren dat studenten die met de hand aantekeningen maakten tijdens een college, meer leerden dan
studenten die op een laptop aantekeningen maakten (Mueller & Oppenheimer, 2014). Omdat typen relatief
snel gaat, hebben studenten die typen meer de neiging om het college letterlijk uit te typen. Hierdoor vindt
er minder diepe verwerking van de stof plaats. Schrijven gaat langzamer: Studenten die schrijven moeten
de leerstof meer structureren en samenvatten, waardoor ze de leerstof dieper verwerken (Mueller &
Oppenheimer, 2014).
Relatie met academische vaardigheden
Door met de hand te schrijven worden de fijne motorische vaardigheden getraind, en deze blijken positief
gerelateerd aan verschillende academische vaardigheden, zoals lees- en rekenvaardigheid (bijv. Dinehart &
Manfra, 2013; Kulp, 1999; Mayes & Calhoun, 2007). Een mogelijke verklaring is de eerder genoemde
connectie tussen motorische patronen en cognitieve vaardigheden (embodied cognition) (zie bijv. Dinehart &
Manfra, 2013).
Ontwikkeling van de spellingvaardigheid
Cunningham en Stanovich (1990) vonden dat kinderen woorden beter leerden spellen wanneer zij de
woorden hadden geschreven, dan wanneer ze de woorden hadden getypt. Andere onderzoekers vonden
echter geen verschil tussen leren spellen door te schrijven of te typen (Ouellette & Tims, 2014; Vaughn,
Schumm, & Gordon, 1992). Voor de ontwikkeling van de spellingvaardigheid zijn de bevindingen dus niet
eenduidig.
Gedachten uitdrukken: Typen is minder complex
Uit onderzoek blijkt dat leerlingen met minder goede handschriftvaardigheden ook minder goed presteren op
spelling en stellen (spelling: bijv. Pontart, Bidet-Ildei, Lambert, Morisset, Flouret, & Alamargot, 2013;
stellen: bijv. Jones & Christensen, 1999). Een mogelijke verklaring is dat leerlingen met minder goede
handschriftvaardigheden meer aandacht nodig hebben voor het motorische schijfproces, waardoor er minder
aandacht overblijft voor andere aspecten van de geschreven tekst (bijv. Jones & Christensen, 1999).
Typen is motorisch minder complex. Bovendien kunnen teksten op een computer makkelijk verbeterd
worden, en zijn er vaak allerlei hulpmiddelen beschikbaar, zoals automatische spelling- en
grammaticacontrole.Uit overzichtsstudies (Goldberg, Russell, & Cook, 2003; Morphy & Graham, 2012) komt
naar voren dat teksten die leerlingen op een computer hebben geschreven, over het algemeen van hogere
kwaliteit zijn dan met de hand geschreven teksten. De teksten zijn dan bijvoorbeeld beter van opbouw en
hebben een duidelijkere focus. Een computer kan dus een goed hulpmiddel zijn bij het schrijven van teksten

- voor alle leerlingen, maar in het bijzonder voor leerlingen met slechte handschriftvaardigheden (Morphy &
Graham, 2012). Relaties met de ontwikkeling van taal- en leesvaardigheid zijn hierbij echter niet
onderzocht.
Vanuit het idee dat typen motorisch minder complex is dan met de hand schrijven, en dus makkelijker te
leren is, zijn er in Scandinavië leermethodes ingevoerd waarbij leerlingen in groep 3 alleen leren typen, en
later pas met de hand leren schrijven. Al typend kunnen leerlingen al snel langere teksten produceren,
waarbij ze niet gehinderd worden door hun onvolledig ontwikkelde motorische vaardigheden. Het lijkt erop
dat leerlingen met deze methodes aan het eind van groep 3 inderdaad langere teksten produceren (zie bijv.
Genlott & Grönlund, 2013; Hultin & Westman, 2013), maar meer onderzoek is nodig. Ook is onbekend wat
de impact is van het loskoppelen van het leren lezen en het motorisch leren schrijven op de verdere
ontwikkeling van de lees- en spellingvaardigheid.
Meer onderzoek nodig
De aspecten van met de hand schrijven vs. typen zijn veelal gebaseerd op studies die keken naar één
bepaald aspect van het leren in een kort tijdsbestek, bijvoorbeeld een aantal lessen over het leren van
letters gedurende enkele weken. Het is niet bekend hoe bepaalde aspecten van het schrijven vs. typen (en
andere aspecten van het werken met een computer, zoals automatische feedback en mogelijkheden voor
leren op maat) elkaar mogelijk zouden kunnen compenseren (zie bijv. Arndt, 2016). Er zijn tot nog toe geen
lange-termijn-onderzoeken uitgevoerd waarin de leereffecten van langdurig met de hand schrijven vs.
langdurig op een computer typen met elkaar zijn vergeleken (zie bijv. Arndt, 2016).
Conclusie
Uit de onderzoeken die tot nu toe gedaan zijn, kan geconcludeerd worden dat met de hand schrijven en
typen verschillende processen zijn, die op verschillende manieren van invloed zijn op de taalontwikkeling
van leerlingen. Het schrijven op papier helpt bijvoorbeeld bij het onthouden en herkennen van de letters, en
het draagt bij aan de ontwikkeling van de fijne motorische vaardigheden, die positief gerelateerd zijn aan
verschillende academische vaardigheden. Ook bij het verwerken en onthouden van informatie kan met de
hand schrijven een voordeel bieden. Bij typen op de computer blijft er voor leerlingen meer aandacht over
voor andere aspecten dan het motorische aspect van het schrijven, wat positief kan werken bij bijvoorbeeld
het stellen.
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