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Vraag  

Is er een verschil in invloed tussen schrijven met een crayon/pencil op een beeldscherm 

en schrijven op papier op de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid van leerlingen op de 

basisschool? 

 

Kort antwoord 

Uit het beperkte maar zeer recente beschikbare onderzoek komt naar voren dat het 

schrijven op papier of op een beeldscherm niet tot dezelfde schrijfresultaten leidt. In alle 

onderzoeken blijkt het gladdere oppervlak van het beeldscherm gevolgen te hebben voor 

het schrijfproces en dan met name de schrijfsnelheid (hoger) en voor het schrijfproduct, 

met name de lettergrootte (groter) en de handschriftkwaliteit (die voor jonge schrijver bij 

het schrijven op een tablet lager is). Op basis van onderzoek lijkt het vooralsnog niet 

raadzaam om tablets te gebruiken bij het aanleren van handschrift en schrijven in het 

onderwijs. 

Toelichting antwoord 

Handschriftontwikkeling vindt plaats tussen 6 en 15 jaar en wordt gekenmerkt door een 

geleidelijke afname van de bewuste aandacht voor schrijfbewegingen en een 

toenemende controle daarover. Deze ontwikkeling  resulteert in automatisering van deze 

bewegingen . Vóór de leeftijd van 10 jaar zijn de schrijfbewegingen nog relatief langzaam 

en vragen om grapho-motorische en visuele feedback. Oefening  zorgt daarbij voor de 

ontwikkeling van unieke motorprogramma’s in de hersenen voor elke letter van het 

alfabet. Vanaf de leeftijd van 14-15 jaar verlopen schrijfbewegingen snel en 

geautomatiseerd, waardoor geheugencapaciteit vrijkomt voor hogere orde 

schrijfprocessen (Huber & Headrick, 1999). 



 
 
 

 
 

Als we een handschrift beoordelen, kunnen we kijken naar het product, dat wil zeggen 

naar de  schriftgrootte, letterafstand, woordafstand, regelvoering en de 

letterverhoudingen (zie ook Jolink e.a., 2012), of naar het schrijfproces, dat wil zeggen 

schrijfsnelheid en veranderingen daarin, stops, schrijfduur. 

In het onderwijs wordt het schrijven van letters en woorden vaak aangeleerd met pen of 

potlood op papier, maar recent is het ook mogelijk om te leren schrijven op een device, 

met plastic pen op een tablet. Bij deze laatste optie wordt de positie van de pen op het 

beeldscherm elektromagnetisch vastgelegd. Naar deze manier van leren schrijven is nog 

weinig onderzoek gedaan, maar zeer recent zijn er enkele onderzoeken gepubliceerd. 

Onderzoek naar schrijven op een scherm of op papier 

Alamargot & Morin (2015) vergeleken leerlingen in groep 4 basisonderwijs en derde klas 

voortgezet onderwijs, die het alfabet en hun eigen naam schreven op verschillende 

ondergronden. Zij vonden dat beide groepen minder leesbaar en grotere letters schreven 

op de tablet dan op papier, als gevolg van de gladde ondergrond. De leerlingen van 

groep 4 vertoonden meer pauzes in het schrijven en de leerlingen in klas 3 vo schreven 

sneller en hadden een hogere pendruk bij het schrijven op de tablet. 

Gert et. al. (2016) vergeleken de schrijfvaardigheid van volwassenen op papier en op 

een tablet. Ook de schrijfbewegingen van volwassenen worden beïnvloed door de 

verschillen in gladheid van de ondergrond. Daarbij bleken volwassen hun 

schrijfbewegingen snel aan te kunnen passen aan het gladdere oppervlak van de tablet 

door de letters te vergroten en de pendruk te reguleren. 

Gert et. al. (2016-2) vergeleken daarnaast de schrijfvaardigheid van verschillende 

groepen schrijvers: vijfjarige kleuters, leerlingen in groep 4 en volwassenen. Zowel de 

kleuters als de leerlingen in groep 4 hadden een hogere handschriftkwaliteit als ze met 

pen op papier schreven. Waarschijnlijk werden ze op de tablet gehinderd door het 

gladdere oppervlak. Ook werd aangetoond dat leerlingen in groep 4  in vergelijking met 

volwassenen op de tablet langzamer schreven en langer pauzeerden. Alle groepen 

schreven grotere letters op de tablet met grotere snelheid (sneller dan op papier). De 

grotere letters en de snelheid zouden erop kunnen wijzen dat de plastic pen makkelijker 

beweegt/glijdt over het oppervlak. Hoe jonger de leerlingen hoe groter de verschillen 

tussen schrijven op papier en schrijven op een scherm, omdat de schrijfbewegingen nog 

niet zijn geautomatiseerd. Bij de uitvoering van veeleisende taken (bijvoorbeeld 

zigzaglijnen trekken) die verschillen in schrijven op papier en beeldscherm opleverden, 

kon duidelijk worden aangetoond dat leerlingen in groep 4 halverwege de 

handschriftontwikkeling zijn. 

Guilbert, Alarmagot en Mrorin (2018) vergeleken de motorische en visuele feedback bij 

het schrijven op een tablet van leerlingen van groep 4 en 7 en volwassenen. De 

proefpersonen schreven brieven en losse woorden. Er was sprake van een  interactie 

tussen de motorische en visuele feedback en de lettergrootte, schrijfsnelheid en 

leesbaarheid voor alle leeftijden. Tussen groep 4 en 7 nam de leesbaarheid  bij 

geïsoleerde woorden af, maar die nam bij volwassenen weer toe. Naarmate de leeftijd 

hoger werd, nam  de schrijfsnelheid  toe en verminderden de pauzes in het schrijfproces. 

 

 



 
 
 

 
 

Wat betekent dit voor de praktijk 

Uit het beschikbare onderzoek blijkt dat het schrijven op papier of een beeldscherm 

verschillen in de ontwikkeling van het handschrift laat zien. In alle onderzoeken blijkt dat 

het gladdere oppervlak van het beeldscherm gevolgen heeft voor de schrijfsnelheid 

(hoger) en de lettergrootte (groter). Ook blijkt het schrijven op papier tot een hogere 

handschriftkwaliteit bij jonge leerlingen te leiden. 

Gert et. al. (2016-2) concluderen op basis van hun onderzoek dat zij eraan twijfelen of 

het raadzaam is om tablets te gebruiken bij het aanleren van handschrift en schrijven. 

Het gladde oppervlak van een device zou voor een extra uitdaging voor  schrijvers tot 14 

jaar zorgen met name bij de controle over de uitvoering van de motorische 

schrijfprocessen. 
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Meer weten? 

Kennisrotonde (2017): Dragen verbonden schrift en blokschrift bij aan de cognitieve en 

motorische ontwikkeling van leerlingen? 

Kennisrotonde (2016): Met welk schrijfmateriaal kunnen kinderen het beste schrijven? 

Let op: dit antwoord heeft geen betrekking op devices. 
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