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SAMENVATTING 

In Nederland verlaat 19% van de leerlingen het reguliere basisonderwijs met een onvoldoende 

tot (zeer) slecht leesbaar handschrift. Volgens voorstanders van een grafo-motorische visie op 

het handschrift zijn handschriftproblemen vaak het gevolg van gebreken in de schrijfmotoriek. 

Jaarlijks worden vanuit deze redenering naar schatting 25 tot 30 duizend leerlingen behandeld 

door een kinderfysiotherapeut. Voorstanders van een grafo-cognitieve visie zien 

handschriftproblemen als het gevolg van een gebrek aan kennis over grafische lettervormgeving 

en materiaalhantering. Er zijn in Nederland slechts enkele remedial teachers die vanuit deze 

door de Stichting Schriftontwikkeling ontwikkelde visie werken.  

  In de voorliggende studie is het Evidence statement (ES) van de Nederlandse 

beroepsvereniging van fysiotherapeuten, bedoeld om een wetenschappelijke onderbouwing te 

geven voor de huidige grafo-motorische praktijk, getoetst aan de grafo-cognitieve 

uitgangspunten. Allereerst komt uit deze analyse naar voren dat in het ES de cognitieve 

dimensie van het handschrift over het hoofd wordt gezien. Daarnaast is volgens het ES diagnose 

van de motorische schrijfstoornis dysgrafie mogelijk zonder kritisch onderzoek naar de kwaliteit 

van het genoten handschriftonderwijs. Opvallendst is de aanbeveling in het ES om motorische 

handschriftproblemen te behandelen met taakspecifieke (zelf)instructie en oefening, omdat 

probleem en oplossing hierbij niet op elkaar aansluiten. 

  In de discussie van deze studie wordt uiteengezet waarom het problematisch is dat het 

ES, net als de meeste handschriftmethodes, een procesgerichte benadering van het handschrift 

hanteert. Door leerlingen uitsluitend lettertrajecten of ‘schrijfbewegingen’ na te laten bootsen, 

blijft de interne logica van de lettervormgeving voor hen verborgen. De Stichting 

Schriftontwikkeling hanteert een productgerichte aanpak waarbij de leerling – naast 

procesaspecten – ook expliciete instructie krijgt op lettervormgevingscriteria, gefaciliteerd door 

een hiertoe ontworpen letterfont. In de praktijk blijkt op kleine schaal dat met deze benadering 

alle leerlingen een goed vormgegeven handschrift is aan te leren, ook als deze leerlingen eerder 

waren gediagnosticeerd met dysgrafie. 

Kernwoorden: handschrift, handschriftdidactiek, handschriftproblemen, schrijven, dysgrafie, 

fijne motoriek, fysiotherapie, KNGF Evidence statement, expliciete directe instructie, grafo-

cognitie, grafo-motoriek, lettervormgeving, basisonderwijs. 
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1. Inleiding 

 

Zowel in de kerndoelen als referentieniveaus van het basisonderwijs is vastgelegd dat leerlingen 

in Nederland leren schrijven met een ‘leesbaar handschrift’ (Greven & Letschert, 2006; 

Meijerink, Letschert, Rijlaarsdam, Van den Bergh & Van Streun, 2009). Echter, een aanzienlijk 

deel van de basisschoolleerlingen ondervindt hierbij problemen. Deze problemen kunnen 

enerzijds betrekking hebben op het schrijfproduct; hiervan is sprake wanneer een leerling niet 

in staat blijkt letters zodanig vorm te geven dat ze voldoende ‘leesbaar’ zijn. Anderzijds kunnen 

de problemen betrekking hebben op het schrijfproces; hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer 

een leerling erg traag schrijft of pijn of kramp ervaart. Volgens de meest recente Periodieke 

Peiling van het Onderwijsniveau op het gebied van het handschriftonderwijs, in opdracht van 

het Cito met als peiljaar 2009, verlaat 19% van de leerlingen het reguliere basisonderwijs met 

een onvoldoende tot (zeer) slecht leesbaar handschrift (Jolink, Keune, Krom, Van Til & Van 

Weerden, 2012). Dit houdt in dat het voor een team van beoordelaars, bestaande uit 

leerkrachten, (zeer) lastig was om de letters en woorden geschreven door deze leerlingen te 

herkennen. Over het aantal leerlingen dat aangeeft problemen te ervaren in het schrijfproces 

zijn geen cijfers bekend. 

  In de wetenschappelijke en vakliteratuur over handschriftonderwijs zijn twee visies te 

onderscheiden die een verklaringsmodel bieden voor handschriftproblemen bij leerlingen: de 

grafo-motorische visie en de grafo-cognitieve visie. In de grafo-motorische visie worden 

handschriftproblemen, zowel met betrekking tot het proces als het product, gezien als het gevolg 

van een onvermogen tot of beperking in het uitvoeren van de juiste schrijfbewegingen. 

Handschriftproblemen zijn dus problemen van de ‘schrijfmotoriek’. In de grafo-cognitieve visie 

worden beide type handschriftproblemen gezien als een gevolg van een gebrek aan kennis over 

grafische lettervormgeving en materiaalhantering. Handschriftproblemen hangen in deze visie 

samen met de kwaliteit van instructie, oefening en feedback en de mate waarin 

handschriftmethodes en -materialen hieraan bijdragen. 

  De grafo-motorische visie zou vandaag de dag waarschijnlijk gezien kunnen worden als 

de dominante visie op het omgaan met handschriftproblemen en het handschriftonderwijs in 

zijn algemeenheid. Volgens een schatting van de Nederlandse Vereniging voor 

Kinderfysiotherapie (NVFK) komen er in Nederland jaarlijks 25 tot 30 duizend kinderen bij de 

kinderfysiotherapeut vanwege motorische schrijfproblemen, gemiddeld ongeveer 4 leerlingen 

per school per jaar (secretaris NVFK, persoonlijke communicatie, 27 augustus 2020). Ter 

vergelijking: in Nederland krijgen naar schatting jaarlijks 58 duizend leerlingen een behandeling 

voor dyslexie (Bosman, 2020). Daarnaast behandelen ook ergotherapeuten, psychomotorisch 

therapeuten en oefentherapeuten leerlingen met motorische schrijfproblemen. Over het aantal 

leerlingen dat jaarlijks door hen behandeld wordt, zijn geen cijfers bekend. De grafo-motorische 

visie is verder te herkennen in vrijwel alle Nederlandse handschriftmethodes (denk bijvoorbeeld 

aan de schrijfpatronen ter bevordering van de schrijfmotoriek) en ook voor het onderwijs 

belangrijke instituten zoals SLO en het Cito benaderen het handschrift als een motorische 

vaardigheid (Hoogeveen, 2017; Op den Kamp, Keuning & Van Boxtel, 2016). 

  De grafo-cognitieve visie vindt zijn oorsprong in de vakkennis van kalligrafen. De term 

‘grafo-cognitie’ is in 2002 gesmeed door de Nederlandse Stichting Schriftontwikkeling. Zoeken 

op de term grafo-cognitie levert daardoor slechts enkele hits op. Er is in Nederland slechts één 

handschriftmethode die gebaseerd is op de grafo-cognitieve uitgangspunten, ontworpen door 

bovengenoemde stichting. Daarnaast zijn er slechts enkele remedial teachers die vanuit deze 
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benadering werken (voorzitter Stichting Schriftontwikkeling, persoonlijke communicatie, 12 

augustus 2020).  

 In de praktijk hanteren degenen die zich professioneel met de handschriftproblemen van 

kinderen bezighouden meestal een aanpak waarin zowel motorische remediëring als cognitieve 

instructie een rol hebben. Ook de meeste handschriftmethodes combineren elementen van beide 

visies. Vanuit de theorie bezien zijn de grafo-motorische en grafo-cognitieve visies echter twee 

paradigma’s met eigen uitgangspunten die elkaar voor een belangrijk deel uitsluiten. Het doel 

van deze literatuurstudie is om de uitgangspunten van beide visies inzichtelijk te maken en de 

consequenties hiervan voor het omgaan met handschriftproblemen tegen elkaar af te wegen. Het 

principe daarbij is dat de uitgangspunten van de ‘dominante’ grafo-motorische visie op 

handschriftproblemen zullen worden getoetst aan zichzelf en aan de relatief weinig bekende 

grafo-cognitieve visie. Op deze manier kan worden bepaald of de huidige praktijk verdedigbaar 

is of dat er reden is deze te herzien. 

  De opzet van deze studie is eenvoudig. Voor beide visies zullen de onderstaande vragen 

worden beantwoord. 

 

  1. Wat is schrijven/handschrift?  

  2. Wat is de aard van het schrijven/handschrift? 

  3. Hoe leert een kind schrijven/handschrift? 

  4. Wat zijn handschriftproblemen en wat is de aard van de problemen? 

  5. Hoe wordt een handschriftprobleem vastgesteld? 

  6. Wat is de oorzaak van handschriftproblemen? 

  7. Wat is de oplossing voor handschriftproblemen? 

 

De vragen worden beantwoord aan de hand van een exemplarische bron waarvan verwacht kan 

worden dat de uitgangspunten van de desbetreffende visie daarin duidelijk naar voren komen. 

Met betrekking tot de grafo-cognitieve visie is gekozen voor het handboek Schriftkennis (2014) 

geschreven door Scholten en Hamerling van de Stichting Schriftontwikkeling. In dit handboek 

bedoeld voor leerkrachten in opleiding wordt uiteengezet hoe vanuit de grafo-cognitieve visie 

het handschriftonderwijs aan basisschoolleerlingen vormgegeven kan worden en 

handschriftproblemen kunnen worden ondervangen. Omdat Schriftkennis niet op álle 

bovengenoemde vragen antwoord beoogt te geven, is additionele informatie ingewonnen door 

middel van (ongestructureerde) interviews met de auteurs van het boek. 

  Met betrekking tot de grafo-motorische visie is gekozen voor een analyse van het KNGF 

Evidence statement: Motorische schrijfproblemen bij kinderen (Overvelde, Bommel-Rutgers, 

Bosgra-Stork, Cauteren, Halfwerk, Smits-Engelsman & Nijhuis-van der Sanden, 2011). In dit 

paper geeft het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie een wetenschappelijke 

verantwoording voor de aanpak van motorische schrijfproblemen door de kinderfysiotherapeut. 

Dit is een exemplarische bron omdat hierin met behulp van een uitvoerige wetenschappelijke 

literatuurstudie de grafo-motorische visie op handschriftproblemen en het 

handschriftonderwijs in zijn algemeenheid worden uiteengezet. Het Evidence statement beoogt 

op alle bovengenoemde vragen antwoord te geven. 

  Dit onderzoek bestaat uit vijf delen. Na deze inleiding (deel 1) zullen in deel 2 in een 

lopende tekst de bovenstaande vragen beantwoord worden voor de grafo-cognitieve visie. In 

deel 3 zullen voor de grafo-motorische visie dezelfde vragen steeds afzonderlijk beantwoord en 
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besproken worden met illustrerende quotes1 uit het Evidence statement. De eerste reden voor 

dit verschil in aanpak is dat in deze studie de grafo-motorische visie getoetst wordt aan de grafo-

cognitieve visie. Daarnaast doet het Evidence statement een wetenschappelijke claim waardoor 

een grondige onderzoeking gerechtvaardigd is.  

  In deel 4 zullen de implicaties van beide visies tegen elkaar worden afgewogen. Tenslotte 

zal in deel 5 een conclusie worden getrokken over de vraag of de huidige grafo-motorische 

praktijk wel of niet verdedigbaar is. 

 

2. Grafo-cognitieve visie op schrijfproblemen 
 

Binnen de grafo-cognitieve visie, uitgewerkt door Scholten en Hamerling (2014; persoonlijke 

communicatie, diverse data), wordt met het begrip ‘schrijven’ het grafisch vormgeven van 

letters2 bedoeld. Dit houdt in het creëren van lettertekens in het platte vlak, bijvoorbeeld met 

een stok in het zand, kwast op een spandoek of pen op papier. Letters zijn de grafische tekens 

die worden gebruikt om taal om te zetten in tekst. Een familie van letters vormt tezamen een 

schrift(systeem). De grafo-cognitieve visie en werkwijze hebben specifiek betrekking op het 

schrijven van het Latijns schrift, waarmee voornamelijk westerse talen worden gecodeerd. 

Onder de term ‘handschrift’3 wordt binnen de grafo-cognitieve visie een vorm van schrijven 

verstaan waarbij – met gebruikmaking van een schrijfinstrument zoals een pen – op 

translaterende wijze letters worden geconstrueerd door buig- en strekbewegingen van de 

schrijfvingers en zijwaartse hand- en onderarmverplaatsing. De schrijfvingers betreffen met 

betrekking tot het Latijns handschrift idealiter de wijsvinger, middelvinger en duim. Als gevolg 

daarvan wordt de grootte van letters in het handschrift beperkt door de maximale 

beweeguitslag van deze vingers. Translatie houdt in dat de pen wel van locatie verandert maar 

ten opzichte van de liniatuur (de schrijflijnen) steeds in dezelfde hoek wordt gehouden (zie 

Afbeelding 1). Dit in tegenstelling tot rotatie, waarbij de penstand de veranderende 

lijneigenschappen van een letter volgt. Tenslotte kan binnen de grafo-cognitieve visie met de 

term ‘handschrift’ naast de handschriftvaardigheid – dus de activiteit van het schrijven – ook het 

handschriftproduct zelf worden bedoeld. 

 

 

AFBEELDING 1  

In het voorbeeld links volgt het autootje het 

traject van de letter l op roterende wijze. In 

het voorbeeld rechts volgt de pen het traject 

op translaterende wijze. Bron: Stichting 

Schriftontwikkeling, verkregen op aanvraag. 

 

   

                                                        
1 Er is gekozen voor illustrerende quotes om zo dicht mogelijk bij de tekst van het Evidence statement te 
blijven. De quotes zijn geselecteerd met de bedoeling dat ze op zichzelf gelezen en begrepen kunnen 
worden. Echter, voor een volledig beeld van de context van de quotes is het het beste om het Evidence 
statement zelf te lezen. Dit wordt dan ook aanbevolen. Het Evidence statement is gratis te downloaden via: 
https://nvfk.kngf.nl/binaries/content/assets/bi/nvfk/onbeveiligd/richtlijnen-en-es/motorische-
schrijfproblemen-bij-kinderen.pdf 
2 Ter volledigheid: ook cijfers en leestekens worden geschreven. 
3 Deze definitie heeft betrekking op het ‘gangbare’ handschrift, zoals het verbonden en onverbonden 
schoolschrift. Er bestaan uitzonderlijke kalligrafievormen waarvoor deze definitie niet opgaat. 

https://nvfk.kngf.nl/binaries/content/assets/bi/nvfk/onbeveiligd/richtlijnen-en-es/motorische-schrijfproblemen-bij-kinderen.pdf
https://nvfk.kngf.nl/binaries/content/assets/bi/nvfk/onbeveiligd/richtlijnen-en-es/motorische-schrijfproblemen-bij-kinderen.pdf
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  Met het woord ‘schrijven’ kunnen naast het grafisch vormgeven van letters nog twee 

andere vaardigheden worden bedoeld, namelijk spellen en stellen (Van Dale, n.d.). Spellen is het 

selecteren en in juiste volgorde zetten van letters om volgens vaste regels woorden te vormen. 

Zo duidt de vraag: ‘hoe schrijf je champignon?’ op schrijven in de zin van spellen. Stellen is het 

uitdrukken van gedachten in tekst, bijvoorbeeld in een brief, betoog of roman. In veel 

activiteiten kunnen zowel het stellen, spellen als grafisch vormgeven tegelijkertijd worden 

onderscheiden. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een brief met pen en papier. De drie 

vaardigheden hoeven echter niet per definitie samen te gaan. Zo kan het handschrift geoefend 

worden met onzinwoorden in een betekenisloze tekst, wat illustreert dat het handschrift an sich 

geen taalvaardigheid is, maar een grafische vormgevingsvaardigheid. Tenzij anders aangegeven 

zal in deze studie met ‘schrijven’ steeds het handschrift worden bedoeld. 

  Het handschrift heeft volgens de grafo-cognitieve visie een belangrijke cognitieve 

component. Voor het vormgeven van letters zijn namelijk mentale representaties nodig van 

lettervormen en lettervormgevingscriteria4. Deze vormgevingskennis gaat vooraf aan de 

daadwerkelijke constructie van de letter. De ‘motoriek’ – een breed begrip dat in de grafo-

cognitieve visie wordt opgevat als ‘de bewegingsmogelijkheden van het lichaam’ – speelt volgens 

deze visie slechts een voorwaardelijke rol. Voor het aanleren van het handschrift moeten 

leerlingen in staat zijn om met hun vingers doelgerichte, gecontroleerde bewegingen te maken 

van enkele millimeters groot. Volgens de grafo-cognitieve visie kan dit vermogen tot fysieke 

coördinatie doorgaans al worden waargenomen bij kinderen vanaf twee jaar oud, doordat de 

ontwikkeling van de primaire motorische en sensorische gebieden van de hersenschors dan 

goeddeels is afgerond (Netelenbos, 2009). In de grafo-cognitieve visie wordt niet uitgesloten dat 

motorische stoornissen het leren schrijven met de hand kunnen beperken; denk bijvoorbeeld 

aan verlamming of spasmen. Wel wordt het bestaan ontkend van een motorische stoornis die 

betrekking heeft op de bewegingsmogelijkheden van de hand en arm tijdens het schrijven, 

waardoor het kind specifiek en alleen beperkt zou zijn in het maken van ‘schrijfbewegingen’. 

Motorische stoornissen zullen volgens de grafo-cognitieve visie namelijk ook altijd op andere 

manieren tot uiting komen; niet slechts tijdens het schrijven. Ten slotte kunnen ook cognitieve 

beperkingen, visuele beperkingen en gedragsstoornissen het vermogen om met de hand te leren 

schrijven inperken. 

  Naast het cognitieve aspect benadrukt de grafo-cognitieve visie ook het instrumentele, 

culturele aspect van het handschrift. De vaardigheid wordt op één lijn gesteld met alle andere 

instrumentele vaardigheden die men leert via culturele overdracht; van vioolspelen tot 

horlogemaken. Het doel van het handschriftonderwijs moet volgens de grafo-cognitieve visie 

dan ook het overdragen van een schriftcode zijn: de in een cultuur overeengekomen principes 

die leiden tot een goed vormgegeven schrift. Een ‘persoonlijk handschrift’ kan in de grafo-

cognitieve visie geen doel van het handschriftonderwijs zijn, net zoals dat leerlingen op school 

geen ‘persoonlijke spelling’ leren.  

  Binnen de grafo-cognitieve visie leert een kind schrijven door taakgerichte instructie, 

oefening en feedback, gefaciliteerd door een cognitief instrueerbaar letterfont en functionele 

schrijfmaterialen. Het handschrift kan het beste worden aangeleerd in drie fasen: een 

voorbereidingsfase in de kleuterklassen, een aanleerfase in groep 3 en 4 en een voortgezette 

                                                        
4 Zie Turlings en Meester (2019) voor een beknopte bespreking van de belangrijkste 
lettervormgevingscriteria: horizontale evenwijdigheid, verticale evenwijdigheid, rechte en gebogen 
lijndelen, stabiele rompverhoudingen, letter- en woordspatiëring en in- en uitvoeghoogten. Te 
downloaden via: http://e-meester.nl/wp-content/uploads/2014/03/Effectief-handschriftonderwijs-
Turlings-Meester-JSW-2019.pdf 

http://e-meester.nl/wp-content/uploads/2014/03/Effectief-handschriftonderwijs-Turlings-Meester-JSW-2019.pdf
http://e-meester.nl/wp-content/uploads/2014/03/Effectief-handschriftonderwijs-Turlings-Meester-JSW-2019.pdf
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fase vanaf groep 5. In de voorbereidingsfase is het zaak om leerlingen met onder andere kleur- 

en arceeroefeningen alvast een aantal subtaken van het handschrift te leren. Deze subtaken 

hebben betrekking op het proces en product. Zo is het voor het proces van belang dat een 

leerling de juiste schrijfhouding, pengreep, pendruk en gelijkmatige beweegsnelheid leert 

hanteren. Voor het product is het onder andere van belang dat een leerling rechte, gebogen, 

evenwijdige en gelijk gespatieerde lijnen leert maken van enkele millimeters binnen een figuur. 

Tenslotte is het van belang leerlingen met dunne pennen en kleurpotloden te laten werken zodat 

de buig- en strekbeweging van hun schrijfvingers niet belemmerd wordt. Bij het gebruik van de 

pen dient de penpunt zich daarnaast redelijk stroef over het papier te bewegen om ballisticiteit 

(uitschieten) te voorkomen en een trager tempo uit te lokken. Het achterliggende doel is dat de 

jonge leerling zich een grafische attitude eigen maakt waarin het nauwkeurig waarnemen, 

uitvoeren en reflecteren centraal staan. 

  In de aanleerfase krijgt de leerling vervolgens instructie op de lettervormen en 

lettervormgevingscriteria. Dit gebeurt met een wetenschappelijk onderbouwd instructiemodel 

zoals het EDI-model, dat ook in de voorbereidende fase al kan worden ingezet. Hierbij is de 

leerkracht het voorbeeld (deze modelt), controleert het begrip, geeft inhoudelijke feedback en 

draagt de vaardigheid stapsgewijs over. Het doel in deze fase is ook het nauwkeurig waarnemen, 

uitvoeren en reflecteren, maar dan van/op de lettervormen. De beste resultaten bereikt de 

leerkracht door te werken met een letterfont dat is ontworpen om cognitieve instructie zo goed 

mogelijk te faciliteren. Hiervan is sprake wanneer in een letterfont de lettervormgevingscriteria 

consequent worden gehanteerd en er een voor leerlingen zo eenvoudig mogelijke invulling aan 

wordt gegeven. Een voorbeeld van consequente vormgeving is wanneer alle in- en 

uitvoegpunten van letters op dezelfde hoogte zijn gelegd. Bovendien zijn deze in- en 

uitvoegpunten eenvoudiger aan leerlingen uit te leggen als ze op de helft van de rompzone 

liggen, en niet op bijvoorbeeld 1/3 of 5/8 (zie Afbeelding 2). 

 

AFBEELDING 2 

De trajectanalyses van de letter h en k laten zien dat er steeds wordt uitgevoegd op halve 

romphoogte (bij het rode pijltje). De blauwe en gele kleuren geven de rechte lijndelen en 

gebogen lijndelen weer. Bron: Stichting Schriftontwikkeling, verkregen op aanvraag. 

 

Naast de manier waarop de lettervormgevingscriteria gehanteerd en ingevuld worden, is 

volgens de grafo-cognitieve visie ook de constructiewijze van het schrift zelf van belang. Zo 

wordt het lopend (in één haal geschreven), verbonden schrift op basis van 

vormgevingsargumenten5 als makkelijker aan te leren beschouwd dan staand (in meerdere 

halen geschreven) en onverbonden schrift. 

  In de voortgezette fase komt tenslotte voor het eerst het (op een gelijkmatige manier) 

verhogen van het schrijftempo aan de orde. Daarnaast wordt leerlingen uitdagende opdrachten 

                                                        
5 Zie voor een nadere beschouwing: https://schriftontwikkeling.nl/handschriftonderwijs/blokschrift-of-
verbonden/. 
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geboden waarbij onder andere de lettervormgevingscriteria waar zij al bekend mee zijn, moeten 

worden gemanipuleerd. Dit is een alternatief voor de in de bovenbouw veelgebruikte 

overschrijfoefeningen en is bedoeld om het grafisch inzicht van leerlingen verder te verdiepen. 

  Handschriftproblemen kunnen betrekking hebben op het product en op het proces. Met 

betrekking tot het product wordt in de grafo-cognitieve visie gesproken van een 

handschriftprobleem als de lettervormgevingscriteria op een dergelijke manier geschonden 

worden dat het leesgemak van het schrijfproduct er sterk onder lijdt. In de grafo-cognitieve visie 

wordt in plaats van leesbaarheid de term leesgemak gebruikt omdat leesbaarheid in de zin van 

‘decodeerbaarheid’ als een te lage ondergrens wordt beschouwd. Met betrekking tot het proces 

zijn een te traag schrijftempo en pijn bij het schrijven typische problemen. Afgezien van 

generieke motorische, gedrags-, visuele of cognitieve beperkingen en stoornissen zijn 

handschriftproblemen volgens de grafo-cognitieve visie uitsluitend het gevolg van een 

instructietekort. Meestal gaat dit gepaard met het gebruik van methodisch materiaal dat niet is 

vormgegeven vanuit het oogpunt van cognitieve instrueerbaarheid of niet functioneel is voor het 

schrijfproduct dat van de leerling wordt verlangd. Ergens in de voorbereidende fase, aanleerfase 

of voortgezette fase moet de leerling daardoor de draad zijn kwijtgeraakt. 

  De grafo-cognitieve ‘diagnostiek’ bij handschriftproblemen gaat in de praktijk als volgt. 

Een leerling wordt gevraagd om met een pen een stipje te plaatsen op een vel en daar een zo 

klein mogelijk rondje omheen te trekken; de juiste pengreep speelt hierbij nog geen rol. 

Vervolgens wordt de leerling gevraagd twee evenwijdige en even lange rechte streepjes te 

trekken. Degene die de handschrifthulp biedt doet steeds hetzelfde en in een gesprekje worden 

de resultaten vergeleken, om de oefening vervolgens te herhalen waarbij de leerling wordt 

uitgedaagd om preciezer te werken. Indien een leerling hiertoe in staat is, zijn er in de grafo-

cognitieve visie voldoende cognitieve, visuele en motorische vermogens aanwezig om te leren 

schrijven. Er is dan immers vastgesteld dat de leerling kan zien wat hij of zij doet, instructies kan 

begrijpen en opvolgen, kan reflecteren op zijn of haar werk en rechte en gebogen lijndelen kan 

produceren op het vereiste uitvoeringsniveau van enkele millimeters groot6.  

  Hierna is het volgens de grafo-cognitieve visie zaak te achterhalen welke kennis met 

betrekking tot de grafische lettervormgeving en materiaalhantering de leerling mist, de leerling 

indien nodig van de juiste materialen te voorzien en te starten met het geven van instructie, 

oefening en feedback. De handschrifthulp wordt bewust geen remediëring of therapie genoemd, 

omdat de opvatting is dat het om lesgeven gaat. Om die reden wordt een leerling dan ook bij 

voorkeur geholpen in een groepje van medeleerlingen. Als dit niet gaat wordt de ouders 

gevraagd om die rol aan te nemen.  

 

3. Analyse van het KNGF Evidence statement 
 

3.1 Aanleiding en opzet van het Evidence statement 

Het Evidence statement (ES) is opgesteld in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor 

Fysiotherapie bij Kinderen (NVFK), omdat basisschoolleerlingen met schrijfproblemen vaak bij 

de kinderfysiotherapeut terechtkomen. Ook door leerkrachten en remedial teachers wordt hen 

om advies gevraagd. In het ES wordt aangehaald dat in 2009 naar schatting 25-50% van alle 

verwijsdiagnoses kinderfysiotherapie problemen in de schrijfvaardigheid betroffen. Het ES is 

                                                        
6 Indien een leerling hier niet toe in staat blijkt dan is dit – afhankelijk van wat er misgaat – alsnog geen 
reden om een stoornis of beperking te veronderstellen. Teruggrijpen op de voorbereidende 
schrijfoefeningen die leerlingen normaliter in de kleuterklassen doen, zou de leerling kunnen helpen om 
alsnog de vereiste voorkennis en vaardigheden op te doen. 
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bedoeld om een wetenschappelijke onderbouwing te bieden voor de keuzen die 

fysiotherapeuten maken bij de indicatiestelling, diagnostiek, advisering en behandeling. In de 

praktijk blijkt er namelijk een grote diversiteit aan diagnostische methoden en 

behandelingswijzen te bestaan. De bedoeling van het ES is om hierin tot meer uniformiteit te 

komen. 

  Voor het opstellen van het ES zijn vragen uit de praktijk verzameld die betrekking 

hebben op het leren schrijven, de oorzaken van schrijfproblemen, het gebruik van 

meetinstrumenten en interventies. Deze vragen zijn beantwoord aan de hand van een 

grootschalige en systematische literatuurstudie. Daarnaast worden in het ES aanbevelingen 

gedaan voor de praktijk. Tenslotte wordt in het ES een model voor klinisch redeneren 

uitgewerkt in een stroomdiagram. Het ES is primair bedoeld voor kinderfysiotherapeuten, maar 

ook ergotherapeuten en leerkrachten kunnen van het ES gebruikmaken. Het ES is opgesteld 

door een groep van zeven (gespecialiseerde) kinderfysiotherapeuten. 

 

3.2 Wat is schrijven/handschrift?  

In de inleiding van het ES wordt de volgende definitie gegeven van schrijven. 

 

   “Definitie van schrijven 

 Schrijven is het op papier zetten van een boodschap. Schrijven kan gezien worden als een

 motorische vaardigheid, een communicatiemiddel en een expressiemiddel. De kwaliteit

 van het schrijven wordt dan ook bepaald aan de hand van:    

 - de inhoud van de boodschap;       

 - het stellen en spellen;        

 - de leesbaarheid van de letters, woorden en zinnen;     

 - de schrijfbeweging;         

 - de snelheid en de volhoudtijd.” p. 5 

 

Verder wordt ‘schrijven’ in de inleiding van het ES een schoolse vaardigheid genoemd met een 

belangrijke motorische component die mensen wereldwijd in staat stelt te communiceren (p. 5). 

Schrijven maakt volgens het ES deel uit van het taalonderwijs op de basisschool naast spreken, 

luisteren en lezen.  

  In deze inleiding komt een aspect naar voren dat in het hele ES lijkt door te zingen, 

namelijk dat het van een aantal belangrijke begrippen niet duidelijk is wat er precies mee wordt 

bedoeld. Zoals reeds besproken is ‘schrijven’ een woord met meerdere betekenissen. De lezer is 

echter steeds op de context aangewezen om te bepalen in welke betekenis dit begrip wordt 

gebruikt: alleen het handschrift (zie de citaten van p. 11 en 12) of ook het stellen en spellen (zie 

de citaten van p. 5 en 10). 

 

  “Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit van het schrijven van invloed is op het cijfer c.q.

 de waardering voor taal en spelling.” p. 11. 

 

  “Omdat er een samenhang is tussen schrijven, lezen, spellen en stellen is het van

 belang inzicht te hebben in de onderwijsprestaties van een kind.” p. 12 

 

  “De voortgang in het leren schrijven wordt in het onderwijs getoetst als stellen en

 spellen […]” p. 5  
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  “Bij het leren schrijven op school wordt niet alleen de motorische vaardigheid, maar ook

 de koppeling met taal en lezen geleerd.” p. 10 

 

Ten tweede krijgt het begrip ‘handschrift’ zelf geen definitie, terwijl dit het eigenlijke onderwerp 

van het ES is; kinderen worden doorgaans niet naar de fysiotherapeut verwezen voor 

problemen met stellen, spellen of bijvoorbeeld bordschrijven. Los van de ontbrekende definitie 

wordt het begrip ook niet consequent gebruikt. In het ES wordt het handschrift meestal los 

gezien van het stellen en spellen, maar stellen (het inhoudelijke aspect van het geschrevene) kan 

volgens het ES ook juist een onderdeel van het handschrift zijn. Bij het onderstaande citaat van 

p. 21 worden namelijk geen kanttekeningen geplaatst. 

 

  “De meeste onderzoekers beschrijven als criteria voor een leesbaar handschrift:

 weinig variatie in grootte, richting, ruimte tussen letters/woorden, lijn houden,

 lettervorm en de algemene inhoud van het geschrevene.” p. 21 

 

Een ander belangrijk begrip in het ES – de ‘schrijfbeweging’ – blijft eveneens zonder definitie. En 

ook deze term wordt dubbelzinnig ingevuld. De (juiste) schrijfbeweging lijkt soms betrekking te 

hebben op de vormgeving van het schrijfproduct: 

  

“Het schrijfresultaat laat in de tijd veranderingen zien die zijn gerelateerd aan

 toenemende beheersing van de schrijfbeweging.” p. 14 

 

“Omdat de onleesbaarheid van het handschrift meestal wordt bepaald door een gering 

aantal slecht leesbare letters is het van belang deze letters op te sporen en de interventie 

te richten op deze probleemletters (c.q. -bewegingen).” p. 14 

 

Soms lijkt de schrijfbeweging juist los te staan van de vormgeving van het schrijfproduct en 

uitsluitend betrekking te hebben op het proces: 

 

 “Leerkrachten schenken systematisch aandacht aan zowel aspecten van

 schrijfbeweging (pengreep, zit- en schrijfhouding, kwaliteit van de beweging,

 taakgerichtheid en, vanaf groep 4, ook aan schrijftempo), als aan aspecten van het

 schrijfproduct (lettervormen, letterverbindingen, spatiëring etc.).” p. 48 

 

Opvallend aan het citaat op p. 48 is ook dat het schrijftempo hier als aspect van de 

schrijfbeweging wordt genoemd, in tegenstelling tot de eerder besproken definitie van schrijven 

op p. 5. Daarnaast krijgt de term ‘kwaliteit van de beweging’ uit het citaat op p. 48 ook geen 

definitie. Daarmee ontstaat een cirkelredenering, omdat volgens het ES de kwaliteit van het 

schrijven wordt bepaald door de kwaliteit van de schrijfbeweging (p. 5), die op zijn beurt wordt 

bepaald door de kwaliteit van de beweging (p. 48). Het gevolg is dat niet duidelijk is wat met 

passages zoals onderstaande wordt bedoeld. 

 

  “Alleen motorische schrijfproblemen betreffen het interventiedomein van de

 kinderfysiotherapeut, waarbij de interventie zich richt op het aanleren en uitvoeren

 van de schrijfbeweging.” p. 26. 

 

Op de vragen ‘wat is schrijven?’ en ‘wat is handschrift?’ volgens de grafo-motorische visie kan 
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aan de hand van dit ES dus geen eenduidig antwoord worden gegeven. Dit is het gevolg van een 

gebrek aan (concrete) definities en het inconsistente gebruik van begrippen. 

 

3.3 Wat is de aard van het handschrift/schrijven? 

Aan het schrijven in de zin van het stellen en spellen worden in het ES cognitieve aspecten 

toegedicht. Het handschrift wordt door de auteurs echter uitsluitend in het motorische domein 

geplaatst. 

 

  “De relatie tussen cognitieve en motorische processen betreft de relatie tussen het

 schrijven als taalkundige activiteit en het schrijven als motorische handeling.” p. 11 

 

  “Er zijn aanwijzingen dat het schrijven bij kinderen van 9 jaar nog niet zodanig is

 geautomatiseerd dat cognitieve taken tegelijk met het schrijven kunnen worden

 uitgevoerd.” p. 11 

 

Ook hier valt op dat belangrijke en veelgebruikte termen als ‘motorische vaardigheid’ en 

‘motoriek’ – het morfeem ‘motor’ komt 584 keer voor in het ES – geen definitie krijgen. Dit is 

problematisch omdat de bewering dat het handschrift een motorische vaardigheid is de centrale 

aanname lijkt van dit ES. Deze aanname is niet evident en vereist daarom een onderbouwing. Er 

zijn namelijk vele vaardigheden denkbaar waarbij ook ‘bewogen’ wordt, maar die alsnog geen 

motorische vaardigheid worden genoemd (schaken, koken, autorijden). Door de termen 

motoriek en motorische vaardigheid niet te definiëren en toe te lichten, blijft het de vraag 

waarom het handschrift uitsluitend in dit domein wordt geplaatst. In het ES worden daarnaast 

meer termen gebruikt die met motoriek samenhangen, maar ook geen definitie krijgen. 

Voorbeelden hiervan zijn: sensomotorische, visuomotorische, schrijfmotorische, 

perceptuomotorische, fijnmotorische, grofmotorische en handmotorische vaardigheden, 

processen en handelingen. 

  In sommige passages van het ES lijkt echter door te schijnen dat er toch ook cognitieve 

aspecten aan het handschrift zelf worden toegekend. Nergens wordt de cognitieve dimensie van 

het handschrift echter inhoudelijk besproken. 

 

  “Hoewel een gevarieerde oefensessie meer cognitieve inspanning van een kind

 vraagt dan een herhaald hetzelfde oefenen, gaf juist de meer uitdagende

 leeromgeving van een gevarieerde oefensessie een beter resultaat.” p. 48 

 

  “Het is van belang om kinderen letters te leren schrijven, waarbij het leren wordt

 versterkt door expliciete visuele aanwijzingen over het schrijfspoor (bijvoorbeeld

 pijltjes of een bewegend computerspoor of voordoen) en gekoppeld aan de opdracht de

 beweging uit te voeren vanuit het geheugen.” p. 14 

 

Op de vragen ‘wat is de aard van het handschrift en wat is de aard van het schrijven?’ is het 

antwoord in dit ES dat de vaardigheden stellen en spellen cognitief van aard zijn en het 

handschrift motorisch. Het onderscheid dat gemaakt wordt is niet evident maar wordt niet 

verder toegelicht. Bovendien geven sommige passages in het ES de indruk dat er ook cognitieve 

aspecten aan het handschrift zelf worden toegedicht. 
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3.4 Hoe leert een kind schrijven/handschrift? 

Het ES beoogt een antwoord te geven op de vraag hoe ‘de normale ontwikkeling van het 

schrijven’ verloopt (p. 10). Het zou kunnen dat hiermee bedoeld wordt: de normale 

ontwikkeling van het leren schrijven, omdat er in hetzelfde hoofdstuk bijvoorbeeld ook 

geschreven wordt over het ‘leren van blokschrift of het verbonden schrift’ (p. 12). In dit 

hoofdstuk lijkt het dus over het (aan)leren van de handschriftvaardigheid te gaan. Of dit de juiste 

interpretatie is, blijft echter onduidelijk. Ten eerste omdat de titel van het hoofdstuk ‘etiologie 

van schrijven en schrijfproblemen (bij kinderen)’ verwarring oproept (p. 10). De term etiologie 

betekent in de klinische context de oorzakenleer van ziekten, stoornissen en aandoeningen 

(Gezondheidsplein, n.d.), en is daardoor in combinatie met de term ‘schrijfproblemen’ te 

begrijpen. Het is echter onduidelijk wat er met ‘etiologie van het schrijven’ wordt bedoeld. 

Daarnaast geven de betreffende paragraaf en bijbehorende noten slechts zeer ten dele antwoord 

op de vraag hoe de normale ontwikkeling van het leren schrijven verloopt. In plaats daarvan 

worden voornamelijk diverse samenhangen beschreven die uit wetenschappelijke onderzoeken 

naar voren zijn gekomen. Het verband met de normale ontwikkeling van het leren schrijven is 

vaak niet evident. 

 

  “Er zijn aanwijzingen dat de onleesbaarheid van een handschrift wordt bepaald door een

 gering aantal onduidelijke letters, meestal de letters die het meest complex zijn en het

 minst voorkomen.” p. 13 

 

In een noot wordt een onderzoek samengevat waarin wel kort iets wordt beschreven over de 

ontwikkeling van het (leren) schrijven. Wat hieraan opvalt is dat deze stappen als een biologisch 

primair ontwikkelingsproces kunnen worden gelezen, bijvoorbeeld vergelijkbaar aan het leren 

lopen, in plaats van gedrag dat sterk afhankelijk is van de instructie die leerlingen ontvangen. 

Deze ‘evolutionistische’ manier van denken over het schrijven – meer hierover in deel 4 – komt 

vaker voor bij auteurs die het handschrift uitsluitend als een motorische vaardigheid zien 

(Douma, 2016; Galle & Vanhopplinus, 2010; Op den Kamp, Keuning & Van Boxtel, 2016; Wouters 

& Schaerlaeckens, 2009). Het zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de 

vanzelfsprekendheid waarmee het handschrift in het ES tot motorische vaardigheid wordt 

betiteld en de beperkte rol die het handschriftonderwijs in dit hoofdstuk krijgt toebedeeld. Het 

zou ook een mogelijke verklaring kunnen bieden voor het weglaten van het woord ‘leren’ in de 

zin ‘de normale ontwikkeling van het schrijven’ (p. 10) omdat hier in plaats van ‘(aan)leren’ 

eerder ‘ontplooien’ wordt bedoeld. 

 

  “De Goes en Martlew (1983) identificeerden bij 34 Engelse kinderen in de leeftijd van 3-6

 jaar een aantal stappen in de ontwikkeling van het schrijven. De 3-jarigen uit deze studie

 begonnen met het krassen, aansluitend begonnen ze golvende lijnen te tekenen, vaak in

 de schrijfrichting. In de volgende fase, op de leeftijd van 3-4 jaar, tekenden kinderen

 strepen, cirkels of pseudoletters, variërend in grootte. Vanaf 4-jarige leeftijd gingen ze

 letters gebruiken, met name de letters van hun eigen naam.” p. 49. 

 

Eén keer wordt opgemerkt dat de opgesomde onderzoeksresultaten aansluiten bij ‘theorieën 

over motorisch leren’ (p. 48). Hiermee geven de auteurs er blijk van zich bewust te zijn van de 

normativiteit van hun visie op leren schrijven. Deze theorieën over motorisch leren krijgen 

echter geen nadere toelichting, waardoor het ES uiteindelijk geen wetenschappelijk antwoord 

geeft op de vraag hoe leerlingen normaal gesproken leren schrijven. 
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  Samenvattend kan worden gesteld dat de vraag ‘hoe leert een kind 

schrijven/handschrift?’ niet wordt beantwoord in het ES. De suggestie wordt gewekt dat het een 

proces is dat normaalgesproken min of meer vanzelf gaat. 

 

3.5 Wat zijn handschriftproblemen en wat is de aard van de problemen? 

In het ES wordt de volgende definitie gegeven voor een schrijfprobleem c.q. 

handschriftprobleem. 

   

  “Definitie schrijfprobleem        

 We spreken over een schrijfprobleem wanneer:      

 - het handschrift (het schrijfproduct) niet of nauwelijks leesbaar is (dysgrafie); 

 - het tempo te traag is;         

 - de schrijfbeweging niet aangeleerd kan worden en/of er pijn ontstaat bij het

 schrijven;           

 - zonder dat er sprake is van een intellectueel tekort of van somatische pathologie.” p. 7 

 

Over de definitie van dysgrafie wordt in een noot van het ES het volgende geschreven. 

 

 “In haar proefschrift definieerde Hamstra-Bletz (1993) dysgrafie als volgt: Dysgrafie is

 een stoornis in het schrijven, die zich manifesteert in een gebrekkige uitvoering van het

 schrift. In de vakliteratuur worden door verschillende auteurs ook andere aspecten

 toegevoegd. Zo spraken De Ajuriaguerra et al. (1964) over een dysgrafie als de

 schrijfstoornis optreedt bij een leerling met minimaal een gemiddelde intelligentie,

 terwijl er geen duidelijke neurologische oorzaak voor de stoornis is aan te wijzen. Sovik

 et al. (1986) benoemden dat er evenmin sprake is van een waarneembare perceptueel-

 motorische handicap. De Ajuriaguerra en Auzias (1975) gaven aan dat dysgrafisch

 schrijven samenhangt met de eigenschappen van het kind. Sovik en Arntzen (1987)

 benadrukten dat dysgrafie een leerstoornis is in de mechanische schrijfvaardigheid die

 onafhankelijk is van leerstoornissen in andere schoolse vaardigheden, zoals lezen,

 spellen en rekenen.” p. 51 

 

Wat ten eerste opvalt aan de definitie van handschriftproblemen is dat de kwaliteit van het 

handschriftonderwijs geen exclusiefactor is. Het is de vraag of het terecht is om van een 

handschriftprobleem te spreken als een leerling gebrekkige instructie en feedback heeft gehad 

of heeft gewerkt met een suboptimale methode en onfunctioneel schrijfmateriaal. In dat geval 

zou de term ‘leerachterstand’ waarschijnlijk passender zijn. De rol van het onderwijs komt wel 

aan de orde in het ES, echter pas in het laatste hoofdstuk over het door de fysiotherapeut te 

volgen stroomdiagram. Toch is het ontbreken van de rol van het onderwijs in de definitie een 

interessante observatie omdat de oplossing voor handschriftproblemen – zoals we later nog 

zullen zien – voornamelijk bij het geven van instructie wordt gezocht. 

  Een tweede opvallendheid in de definitie van handschriftproblemen op p. 7 is dat 

dysgrafie wordt gelijkgesteld aan een niet of nauwelijks leesbaar schrijfproduct. Hier wordt 

dysgrafie dus gepresenteerd als een eigenschap van het product en niet van het kind. In het 

tweede citaat wordt dysgrafie door Hamstra-Bletz echter omschreven als een schrijfstoornis die 

zich uit in een gebrekkig handschrift, wat zou duiden op dysgrafie als een eigenschap van het 

kind. Beide interpretaties kunnen echter niet naast elkaar bestaan. Een kind kan bijvoorbeeld in 

een rijdende trein een briefje schrijven dat onleesbaar blijkt, als gevolg van alle schommelingen, 
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maar thuis achter een bureau perfect leesbaar schrijven. Zo’n kind heeft dan tijdelijk een schrift 

dat dysgrafisch genoemd kan worden, maar heeft duidelijk geen schrijfstoornis. Het ES geeft 

echter geen rekenschap van dit logische probleem en gebruikt de term om zowel een eigenschap 

van het schrift als van het kind mee aan te duiden. 

 

  “Ook bij dysgrafische kinderen adviseert de projectgroep de aandacht van therapie te

 richten op het verbeteren van het schrijven.” p. 12 

 

  “Kinderen met een dysgrafisch handschrift hebben een grotere variabiliteit in

 snelheid en nauwkeurigheid dan goede schrijvers […].” p. 16 

 

De informatie over de definitie van dysgrafie in de noot op p. 51 wordt in het ES verder niet 

kritisch tegen het licht gehouden, terwijl sommige aspecten dit wel behoeven. Zo spreken De 

Ajuriaguerra et al. (1964) over dysgrafie als de schrijfstoornis optreedt bij een leerling met 

minimaal een gemiddelde intelligentie. De vraag rijst of dit betekent dat per definitie de helft van 

alle leerlingen is uitgesloten van dysgrafie, omdat zij een beneden gemiddelde intelligentie 

hebben. Daarnaast wordt dysgrafie door Sovik en Arntzen (1987) een leerstoornis genoemd in 

de mechanische schrijfvaardigheid. Een leerstoornis duidt echter op een cognitief probleem 

terwijl de mechanische schrijfvaardigheid juist op een motorisch probleem wijst. 

 In het verlengde daarvan valt het op dat dysgrafie in het ES nergens expliciet een 

motorische stoornis wordt genoemd. Een voor de hand liggende verklaring hiervoor is dat de 

auteurs van het ES het niet nodig vonden om dit apart te vermelden, omdat dit als 

vanzelfsprekend wordt gezien. Het handschrift wordt in het ES (relatief) consequent betiteld als 

een motorische vaardigheid, dus zijn alle handschriftproblemen dat per definitie ook. In het ES 

lijken de termen (motorische) schrijfproblemen, schrijfstoornis, zwakke schrijvers en dysgrafie 

inwisselbaar te worden gebruikt. 

 

  “Het verschil tussen goede en slechte schrijvers 

  In deze paragraaf worden de verschillen tussen goede en zwakke of slechte schrijvers

 vanuit meerdere kanten belicht, vanuit kenmerkende verschillen tussen goede en

 zwakke of dysgrafische schrijvers […]”. p. 15 (zie bijvoorbeeld ook p. 5 en p. 51) 

 

Samenvattend lijkt het ES te stellen dat er bij een onleesbaar handschrift sprake is van een 

motorische schrijfstoornis, tenzij er sprake is van een intellectueel tekort of somatische 

pathologie. De rol van het handschriftonderwijs hierin wordt niet besproken. Het is niet 

duidelijk hoe de motorische schrijfstoornis tot uiting komt anders dan via de onleesbaarheid van 

het handschrift zelf, wat geen objectieve maat is. Bij een te traag tempo, pijn bij het schrijven of 

het niet kunnen aanleren van de schrijfbeweging is er ook sprake van een (motorisch) 

schrijfprobleem, maar deze lijken in het ES niet onder de noemer dysgrafie te vallen. 

 

3.6 Hoe wordt een handschriftprobleem vastgesteld? 

Over het vaststellen van een handschriftprobleem staat in het ES het volgende. 

 

 “De diagnostiek is erop gericht duidelijkheid te scheppen of er voornamelijk

 sprake is van een cognitieve of motorische oorzaak voor de schrijfproblemen.” p. 26. 

 

Eerder werd al gesteld dat de betekenissen van het woord ‘schrijven’ in het ES door elkaar 
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worden gebruikt en dat handschriftproblemen uitsluitend motorisch lijken te worden opgevat. 

Dit leidt tot een opmerkelijke aanbeveling. Volgens het ES moeten fysiotherapeuten met behulp 

van diagnostiek duidelijkheid verschaffen over of het schrijfprobleem betrekking heeft op het 

stellen, spellen of handschrift van een leerling. Zo staat in de inleiding van het ES bijvoorbeeld 

dat de fysiotherapeut erop toegerust moet zijn om motorische schrijfproblemen te kunnen 

onderscheiden van mogelijke dyslexie (p. 6). In het hoofdstuk over de analyse van de hulpvraag 

wordt beschreven wanneer het schrijfprobleem door de fysiotherapeut als ‘cognitief’ van aard 

moet worden bestempeld. 

 

  “Profiel B Cognitieve en/of gedragsmatige problemen liggen ten grondslag aan het

 schrijfprobleem         

 Kenmerken.  Er is sprake van […] onduidelijk verhaal,  grammaticale fouten, volgorde

 van de woorden in de zin klopt niet, lettergrepen en de consequenties niet bekend, d- en

 t-fouten etc., woordvindingsproblemen, foutieve woorden, spellingsproblemen die

 samenhangen met klankverwarringen als u-ui of i-e.” p. 37 

 

Verder wordt ook hier summier geschreven over de rol van het handschriftonderwijs en speelt 

het kwaliteitsaspect daarvan geen rol. De indruk ontstaat dat er volgens het ES geen sprake kan 

zijn van een ‘aanleerprobleem’ als er voldoende lesuren zijn gemaakt. 

   

  “Profiel C          

 Didactische problemen liggen ten grondslag aan de schrijfproblemen. Het kind heeft

 bijvoorbeeld te weinig leerervaring opgedaan ten gevolge van verzuim en/of een klas

 overslaan, doordat er sprake was van wisselende leeromstandigheden, te weinig

 aandacht voor schrijfonderwijs binnen de school of te weinig uren geschreven, of het

 kind was te jong, etc. Indicatie: advies aan het onderwijs en evaluatie.” p. 33 

 

Samenvattend kan worden gesteld dat fysiotherapeuten volgens het ES bij het vaststellen van 

een schrijfprobleem onder andere ook moeten onderzoeken of er sprake is van een stel- of 

spelprobleem. Deze aanbeveling is mogelijk het gevolg van de onduidelijkheid met betrekking 

tot de term ‘schrijven’ in het ES. In het ES worden verder meerdere meetinstrumenten 

beschreven die geschikt zouden zijn om het handschriftprobleem objectief vast te stellen. Deze 

tests zullen hier niet besproken worden omdat een psychometrische beschouwing voor dit 

onderzoek te ver voert7. 

 

3.7 Wat is de oorzaak van handschriftproblemen? 

Hoewel dysgrafie in het ES als een op zichzelf staande schrijfstoornis wordt gepresenteerd, 

worden voor een verklaringsmodel van dysgrafie meerdere diagnostische tests besproken die 

een eventuele (oorzakelijke) samenhang kunnen aantonen met andere stoornissen. 

  

“Welke stoornissen in functie en beperkingen in vaardigheden staan in relatie tot een

 zwak of dysgrafisch schrift? […] Dat er relatie is, betekent niet dat er sprake is van een

 causaal verband. Met behulp van de informatie uit deze paragraaf kan de

 kinderfysiotherapeut tot een herkenbaar beeld of profiel komen: een logische

                                                        
7 Zie bijvoorbeeld Simons & Defourny (2004) voor een bespreking van de Beknopte Beoordelingsmethode 
voor Kinderhandschriften (BHK). Uit hun onderzoek blijkt dat er een lage overeenstemming is tussen de 
uitkomst van de BHK en het oordeel van de leerkracht. 
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 samenhang tussen de verschillende stoornissen en/of beperkingen en de gegevens van 

het functionele schrijfonderzoek bij ieder individueel kind.” p. 16 

 

“De projectgroep beveelt aan de successieve vinger-duimoppositietaak en de in-hand-

manipulatietaak te gebruiken als onderdeel van het onderzoek bij kinderen met

 schrijfproblemen om te analyseren of er voldoende fijnmotorische vaardigheden 

aanwezig zijn voor de schrijfvaardigheden.” p. 17 

 

In het ES wordt (terecht) gesteld dat eventuele samenhangen tussen de uitkomsten van 

diagnostische tests en motorische handschriftproblemen nog geen causale verbanden inhouden. 

Toch wordt aangeraden om de successieve vinger-duimoppositietaak en de in-hand-

manipulatietaak te gebruiken om te zien of er voldoende fijnmotorische vaardigheden aanwezig 

zijn om te leren schrijven. Hiermee wordt alsnog een causaal verband verondersteld tussen de 

fijne motoriek in zijn algemeenheid en de handschriftvaardigheid in het bijzonder. Bovendien 

wordt in het ES zelf opgemerkt dat het om een zwakke tot matige relatie gaat tussen beiden (p. 

17). 

 

3.8 Wat is de oplossing voor handschriftproblemen? 

Eerder is besproken dat in het ES zowel het handschrift als de handschriftproblemen uitsluitend 

vanuit het motorische domein worden bezien. De oplossing voor handschriftproblemen ligt 

volgens het ES echter niet in dit domein. 

 

  “In deze studies werd de interventie gericht op stimulatie van visuele  perceptie of van

 de visuomotorische integratie door sensorische ervaringen, zoals tekenen in zand of in

 scheercrème en origamifiguren vouwen.” p. 27 

   

  “Het is aannemelijk dat sensorische interventies geen effect hebben op snelheid of

 kwaliteit van het handschrift bij kinderen tot 11 jaar, noch bij kinderen met

 gediagnosticeerde schrijfproblemen, noch bij kinderen zonder schrijfproblemen.” p. 27 

 

In het ES wordt (terecht) de conclusie getrokken dat visuomotorische en sensomotorische 

interventies, in de tweede quote ‘sensorische’ interventies genoemd, geen effect hebben op de 

handschriftkwaliteit. Deze interventies richten zich namelijk niet op de specifieke schrijftaak. 

Hoewel in het ES eerder nog werd aanbevolen om te onderzoeken of er voldoende 

fijnmotorische vaardigheden aanwezig zijn om te leren schrijven (p. 17), wordt hier dus gesteld 

dat fijne motoriektraining zoals het vouwen van origamifiguren, waarschijnlijk geen nut heeft. 

Onderstaande valt te lezen over interventies die volgens het ES wel effectief zijn. 

 

  “Het is aangetoond dat het schrijven verbetert door oefenen van het handschrift bij

 kinderen met schrijfproblemen” p. 28 

   

  “Het is aannemelijk dat visuele aanwijzingen met pijlen gecombineerd met

 geheugeninstructies of een visueel aangeboden spoor effectief is bij het leren

 schrijven van nieuwe letters. Het daadwerkelijk schrijven van de letters is daarbij een

 wezenlijk onderdeel.” p. 29 
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  “Bij de taakgerichte aanpak moet de zelfinstructie zijn gericht op het gewenste

 effect: wanneer men nauwkeurigheid wil aanleren, moet men nauwkeurigheid

 trainen, wanneer men snelheid wil aanleren, moet men snelheid trainen.” p. 29 

 

  “Het is aannemelijk dat het gebruik van een taakspecifieke zelfinstructiemethode

 gericht op (voorbereidende) schrijftaken de kwaliteit van het handschrift verbetert bij

 dysgrafische kinderen uit groep 3, 4, 5 en 6 uit het basisonderwijs en bij kinderen vanaf

 groep 4 uit het speciaal basisonderwijs, zowel bij goede als dysgrafische schrijvers.” p. 28 

 

De hierboven beschreven werkzame interventies zijn opmerkelijk omdat ze niet aansluiten bij 

het motorische frame van het ES. Ze lijken daarentegen wel sterk op wat de grafo-cognitieve 

visie voorstaat om tot goede resultaten te komen, namelijk taakspecifieke instructie, oefening en 

feedback. In het ES wordt daarnaast niet stilgestaan bij de constatering dat kinderen die 

gediagnosticeerd zijn met een motorische schrijfstoornis geen andere benadering nodig hebben 

dan kinderen die deze diagnose niet hebben (zie het laatste citaat van p. 28). Ten slotte wordt in 

het ES niet de vraag gesteld of de fysiotherapeut – zonder didactische achtergrond – wel de 

aangewezen persoon is om leerlingen met handschriftproblemen instructie te geven. 

  Samenvattend kan worden gesteld dat de oplossing voor handschriftproblemen volgens 

het ES moet worden gezocht in taakspecifieke (zelf)instructie en oefening. Het is niet duidelijk 

hoe deze oplossing die op de grafische cognities gericht is, aansluit op het tot dan toe 

gehanteerde motorische kader, anders dan de bewering dat het handschrift een motorische 

vaardigheid is. 

 

4. Discussie 
 

Het doel van deze studie was om de uitgangspunten van de grafo-cognitieve en grafo-motorische 

visie inzichtelijk te maken aan de hand van exemplarische bronnen en de consequenties hiervan 

voor het omgaan met handschriftproblemen tegen elkaar af te wegen. Op deze manier kan 

worden bepaald of de huidige, grafo-motorische praktijk verdedigbaar is of dat er reden is deze 

te herzien. Het KNGF Evidence statement, dat is onderzocht als exemplarische bron voor de 

grafo-motorische visie, beoogt een wetenschappelijke onderbouwing te bieden voor de keuzen 

die kinderfysiotherapeuten maken bij de indicatiestelling, diagnostiek, advisering en 

behandeling van motorische schrijfproblemen. Hiertoe zijn vragen uit de praktijk verzameld en 

beantwoord aan de hand van een literatuurstudie. Het resultaat is een document waarvan de 

wetenschappelijke waarde twijfelachtig kan worden genoemd. Ten eerste mist het ES concrete 

definities van de kernbegrippen schrijven, handschrift, schrijfbeweging en motoriek en worden 

deze begrippen op een inconsistente manier gebruikt. Het handschrift wordt daarnaast 

uitsluitend vanuit het motorische domein bezien maar het ES geeft geen uitleg waarom. Ook is 

het niet duidelijk hoe het motorisch leren van het handschrift plaatsvindt, anders dan de 

suggestie dat het handschrift zich vanzelf zou ontwikkelen. Het ES introduceert de motorische 

schrijfstoornis dysgrafie en dicht deze toe aan zowel het schrijfproduct als het kind zelf. Deze 

motorische schrijfstoornis wordt verondersteld bij een onleesbaar handschrift zonder dat er 

sprake is van een kritische blik op de kwaliteit van het handschriftonderwijs dat een leerling 

heeft genoten. Door de onduidelijkheid rondom het begrip ‘schrijven’ worden stellen en spellen 

ook in het diagnostische domein van de fysiotherapeut getrokken. Tenslotte moet de oplossing 

voor handschriftproblemen volgens het ES voornamelijk worden gezocht in taakspecifieke 

(zelf)instructie en oefening. De vraag hoe het kan dat een motorisch probleem geen motorische 
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oplossing kent, blijft onbeantwoord. 

  Vanuit een grafo-cognitief perspectief legt de analyse van het ES twee misverstanden 

bloot die motorisch reductionisme en grafisch evolutionisme genoemd kunnen worden8. 

Motorisch reductionisme houdt in dat de handschriftvaardigheid wordt gereduceerd tot een 

uitsluitend motorische vaardigheid. Leerlingen moeten om te kunnen leren schrijven inderdaad 

in staat zijn om met hun vingers doelgerichte, gecontroleerde bewegingen te maken van enkele 

millimeters groot (Scholten & Hamerling, 2014). Het is echter zeer aannemelijk dat zij dit 

coördinerende vermogen al hebben ontwikkeld voordat zij op de basisschool komen 

(Netelenbos, 2009). Wat echter vaststaat, is dat leerlingen om te kunnen schrijven kennis nodig 

hebben; over lettervormgeving en over het proces zoals de letterroute en pengreep. Kennis gaat 

namelijk altijd vooraf aan de ontwikkeling van een vaardigheid (Willingham, 2009). Door 

instructie, herhaalde oefening en feedback, waardoor de leerling steeds meer aansturingskennis 

vergaart, ontstaat vakbekwaamheid. De bewegingsmogelijkheden van het lichaam kunnen dus 

wel als het beginpunt van het handschrift worden opgevat; ze vertellen niet het hele verhaal. 

Tijdens het schrijven zal het lichaam namelijk moeten worden aangestuurd vanuit cognitieve 

motieven.  

  Het tweede misverstand, grafisch evolutionisme, houdt in dat het vermogen om te 

schrijven zich op een natuurlijke manier zou ontwikkelen. Ook dit is niet aannemelijk, omdat –in 

tegenstelling tot het leren lopen en praten – het brein voor het leren schrijven geen specifieke 

structuren kent (Geary, 2008). Dit komt doordat de eerste handschriften slechts zo’n 5000 jaar 

geleden zijn ontstaan en de schrijfvaardigheid bovendien lang voorbehouden bleef aan een 

selecte groep mensen (Engelhart & Klein, 1988). Hierdoor kreeg de vaardigheid geen kans om 

een rol te spelen in het menselijke evolutieproces dat honderdduizenden jaren heeft geduurd. 

Het handschrift kan dus geen biologisch primaire vaardigheid worden genoemd. Door sommigen 

wordt het echter toch zo opgevat. Grafisch evolutionisme is te herkennen aan de presentatie van 

de handschriftontwikkeling als een proces met vaste opeenvolgende fasen. Zo zouden leerlingen 

door de tijd heen als vanzelf steeds kleiner, preciezer, doelgerichter, functioneler of ‘vloeiender’ 

gaan werken. Een goed voorbeeld hiervan is het idee dat een ‘onrijpe’ pengreep zich in stapjes 

moet ontwikkelen tot een ‘rijpe’ pengreep (Wouters & Schaerlaeckens, 2009). Hiermee wordt 

over het hoofd gezien dat het leren schrijven eerder een ‘cultuurlijk’ dan een natuurlijk 

ontwikkelingsverloop kent.  

  De geschiedenis van het motorisch reductionisme en grafisch evolutionisme gaat 

waarschijnlijk bijna 200 jaar terug. Van de Pavert en Zuiderveld (1978) beschrijven dat de 

Londense onderwijzer Joseph Carstairs in 1826 de eerste handschriftmethode op ‘fysiologische 

basis’ publiceerde. Door het oefenen van hand-, arm- en vingergewrichten kon volgens hem het 

‘schrijfapparaat worden gesmeerd’. Tot die tijd had uitsluitend de vormgeving centraal gestaan 

in het handschriftonderwijs. Aan het begin van de twintigste eeuw verschoof de aandacht verder 

naar het kind en zijn bewegingen als gevolg van de inzichten van Maria Montessori en Ellen Key, 

op hun beurt geïnspireerd door Jean-Jacques Rousseau. Er moest meer rekening worden 

gehouden met de interesses en fysiologische aard en rijpheid van het kind. Daartoe werden 

onder andere ‘schrijfturnoefeningen’ voorgeschreven en mochten leerlingen in de hogere 

leerjaren gaan afwijken van de voorgeschreven schriftstand. Na de Tweede Wereldoorlog lijkt 

het belang van een uniforme vormgeving definitief te worden verlaten. Methodes in de jaren ’50 

en ’60 benadrukten de ontwikkeling van de ‘schrijfmotoriek’ en er werd een ‘organisch verband’ 

                                                        
8 Deze termen zijn bedacht om de problematische aspecten van het ES kernachtig weer te geven. Het zijn 
tot zover bekend geen bestaande begrippen in de wetenschappelijke literatuur. 
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gelegd tussen de vakgebieden schrijven, lichamelijke opvoeding en muzikale vorming9. Ook 

ontstond het idee dat een globaal motorisch kunnen de basis vormt van het schrijven. Het kind 

als individu werd in deze periode een belangrijk normbepalend element in de 

handschriftdidactiek. De vormgeving van het schrift mocht namelijk niet meer door de 

leerkracht worden ‘opgelegd’ maar moest men ‘vom Kinde aus’ laten gebeuren. Het doel van het 

schrijfonderwijs werd om vanuit een natuurlijke ontwikkeling tot een persoonlijk, ‘soepel’ 

geschreven handschrift te komen. 

  Het motorische, natuurlijke en persoonlijke frame dat met name in de vorige eeuw is 

ontstaan, lijkt vandaag de dag nog steeds zijn stempel te drukken op de effectiviteit van het 

handschriftonderwijs en handschriftremediëring. Ten eerste doordat de ideeën het zicht 

ontnemen op het belang van een taakspecifieke benadering van het handschrift. Zo wordt 

tegenwoordig nog vaak aangenomen dat groep 1-2 leerlingen hun fijne motoriek moeten 

ontwikkelen om voorbereid te zijn op het leren schrijven en dat schrijfproblemen veroorzaakt 

worden door een achterstand hierin. Ook in het ES wordt aanbevolen om de fijne motoriek te 

onderzoeken, terwijl met het label ‘dysgrafie’ al een motorische schrijfstoornis was vastgesteld. 

Metastudies laten echter zien dat de oefening van fijne motoriek een verwaarloosbaar klein 

effect heeft op de handschriftkwaliteit (Santangelo & Graham, 2016; Kavale & Mattson, 1983). 

De fijne motoriek zélf verbetert zelfs nauwelijks door fijne motoriektraining. Dit komt 

waarschijnlijk doordat er weinig tot geen overlap is tussen de ‘fijne motoriektaken’ die worden 

geoefend, waardoor er ook weinig tot geen transfereffect is waar te nemen. Er zijn namelijk vele 

instrumentele vaardigheden denkbaar waarbij de vingers doelgericht en gecontroleerd moeten 

worden bewogen – vioolspelen, insteekmozaïeken, knippen, breien, origamivouwen – maar toch 

wordt een leerling door bijvoorbeeld te breien niet beter in vioolspelen, enzovoorts. De 

vaardigheden hebben nu eenmaal heel weinig met elkaar te maken. Als het om instrumentele 

vaardigheden gaat bestaat er dus (helaas) geen globaal fijnmotorisch vermogen; voor iedere 

nieuwe vaardigheid zal opnieuw taakspecifieke aansturingskennis moeten worden verworven. 

Om deze reden kan ‘de fijne motoriek’ het beste worden beschouwd als een generieke 

vaardigheid, net als bijvoorbeeld ‘creativiteit’ en ‘kritisch denken’. Deze vaardigheden zijn niet 

los te zien van specifieke kennisdomeinen (Meester, Bergsen & Kirschner, 2017). Dit betekent 

dat men altijd vanuit een goede taakanalyse van het handschrift moet redeneren om te bepalen 

hoe jonge leerlingen effectief op het handschrift kunnen worden voorbereid (Clark, Feldon, Van 

Merriënboer, Yates & Early, 2008). 

  Een andere manier waarop de misverstanden doorwerken is te herkennen in de 

eenzijdige focus van het ES op het schrijfproces. Procesanalyses kunnen nuttig zijn wanneer de 

beweging zelf het doel is, bijvoorbeeld bij het maken van een turnbeweging. Wanneer een 

turnbeweging niet goed lukt, kan een bewegingsanalyse helpen om te ontdekken wat de oorzaak 

is: spierspanning, spierkracht, uithoudingsvermogen, balans, lenigheid, enzovoorts. Door hier 

vervolgens aan te werken doet men daadwerkelijk aan motoriekverbetering; de 

bewegingsmogelijkheden van het lichaam worden uitgebreid. Wanneer beweging en doel niet 

samenvallen, bijvoorbeeld bij koken, vioolspelen, autorijden, schrijven en andere culturele, 

instrumentele vaardigheden, is een productanalyse meestal geschikter. Indien een gerecht 

mislukt of iemand zakt voor een rijexamen, dan kan een productanalyse duidelijk maken welke 

aspecten aan het resultaat verbeterd moeten worden, bijvoorbeeld: ‘minder zout gebruiken’, 

respectievelijk ‘beter in de autospiegels kijken’. Een analyse van de kwaliteit van 

‘kookbewegingen’ en ‘autorijbewegingen’ is doorgaans niet zinvol. Het probleem betreft hier 

                                                        
9 Tegenwoordig is dit nog terug te herkennen in methodes als Schrijfdans en Schrijfkriebels (schrijfdans.nl, 
n.d.; Derwig, 2002) 
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namelijk meestal niet de bewegingsfuncties van het lichaam maar de cognitieve 

aansturingsmotieven. 

  Bij kinderen met een slecht handschrift is er – zoals in het ES ook wordt beschreven – 

inderdaad veel op te merken aan het schrijfproces: horten en stoten, moeite met starten, moeite 

om de aandacht erbij te houden, niet in het juiste letterspoor, ballistisch, te hoge pendruk en 

soms pijn of kramp. Vanuit een grafo-cognitief perspectief is er voor deze procesproblemen 

echter dus een meer voor de hand liggende verklaring mogelijk dan een motorisch defect. 

Namelijk, dat dit haperende proces de consequentie is van het feit dat de leerling niet goed weet 

wat hij of zij moet doen en alle moeite, twijfel en spanning die hiermee gepaard gaan. Zo zal een 

chef-kok zich bijvoorbeeld soepeler door een keuken bewegen dan iemand die nooit kookt, maar 

hiervan nemen we doorgaans ook niet aan dat dit met motorische verschillen te maken heeft. 

  Daarbij zijn het niet alleen fysiotherapeuten die het proces centraal stellen, ook de 

meeste handschriftmethoden lijken dit te doen. De meeste letterfonts geven namelijk de indruk 

niet ontworpen met het oog op cognitieve instrueerbaarheid, maar met het oog op imitatie. Zo 

hanteren methodemakers vaak geen helder onderscheid tussen rechte en gebogen lijndelen, zijn 

de rompverhoudingen niet stabiel dan wel te complex, worden in- en uitvoegpunten niet 

consequent gehanteerd, zijn letterspaties ongelijk, enzovoorts. Bovendien krijgen de 

voorbeelden van consequente en eenvoudige lettervormgeving die er zijn in de 

methodehandleiding meestal geen toelichting, waardoor ze in de les onbesproken blijven. Wat 

overblijft, is dat leerlingen slechts lettervormen leren nabootsen aan de hand van trajecten 

(‘schrijfbewegingen’). Het problematische hieraan is dat eenzelfde lettertraject op oneindig veel 

verschillende manieren kan worden vormgegeven (zie Afbeelding 3).  

 

  

  

  

  

  

AFBEELDING 3 

De trajectbeschrijving van de letter ‘u’ is als volgt: ophaal vanaf de grondlijn, neerhaal, 

boog omhoog, omhoog, stop en keer, neerhaal, bocht, afhaal. Alle letters volgen dezelfde 

sequentie van bewerkingen, echter alleen de eerste ‘u’ is goed vormgegeven. Deze letter 

heeft naast het juiste traject ook de juiste rompverhouding (1:2), rechte/gebogen 

lijndelen, evenwijdige neerhalen, invoeghoogte en horizontale evenwijdigheid 

(ingeklemd tussen de grond- en romplijn). Bron: Stichting Schriftontwikkeling, verkregen 

op aanvraag. 

 

In de meeste schrijfmethoden blijft de interne logica van de lettervormgeving dus in eerste 

instantie verborgen voor leerlingen. Deze logica zullen ze na verloop van tijd zelf moeten 

ontdekken, met doorgaans sterk uiteenlopende resultaten tot gevolg. Het grafo-cognitieve 

alternatief hiervoor is, zoals eerder beschreven, om al in de ontwerpfase rekenschap te geven 

van de instrueerbaarheid en functionaliteit van het letterfont en vervolgens alle leerlingen deze 

lettervormgeving expliciet te instrueren. De theoretische onderbouwing voor dit principe is 

enige tijd geleden gelegd door Kirschner, Sweller en Clark (2006). Zij stellen namelijk dat 

vergeleken met ontdekkend leren, expliciete instructie geschikter is om bij leerlingen met weinig 

voorkennis misconcepties en overbelasting van het werkgeheugen te voorkomen. Maar, ook in 

de praktijk zijn de resultaten veelbelovend. De Stichting Schriftontwikkeling heeft de afgelopen 
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20 jaar enkele honderden leerlingen geholpen, waaronder leerlingen met een diagnose dysgrafie 

die na een traject bij de kinderfysiotherapeut geen progressie hadden geboekt (zie Afbeeldingen 

4 en 5). Zonder uitzondering bleken deze leerlingen in de eerste sessie tot het schrijven van 

enkele goed vormgegeven woorden te brengen, en na meerdere sessies ontwikkelden zij allen 

een functioneel handschrift. 

 

 

AFBEELDING 4 

Bovenstaande handschriftproducten zijn van een hoogbegaafde jongen van 12 jaar uit de 

eerste klas van het gymnasium. De jongen zou dat jaar blijven zitten en volgens ouders 

was dit het gevolg van zijn slechte handschrift en daarmee samenhangende 

motivatieproblemen. Extra aandacht op de basisschool voor zijn handschrift, meerdere 

fysiotherapeutische trajecten en een breed opgezette orthopedagogische interventie 

hadden weinig effect gehad. Links is een fragment te zien uit zijn agenda voordat de 

leerling bij de Stichting Schriftontwikkeling werd aangemeld. Rechts na twee weken 

regelmatig oefenen. Opvallend aan de rechter afbeelding is de weglating van een 

lettergreep: de ‘ver-‘ in ‘verbindingshalen’. Weglatingen en verdubbelingen zijn bekende 

fenomenen wanneer leerlingen zich voor het eerst sterk op de vormgeving van letters 

gaan concentreren. Bron: Stichting Schriftontwikkeling, verkregen op aanvraag. 

 

 

 

 

AFBEELDING 5 

Bovenstaande handschriftproducten zijn van een jongen van 8 jaar uit groep 5. De jongen 

had al fysiotherapeutische hulp gekregen voor zijn handschrift, maar dit had geen effect 

gesorteerd. Op aanraden van de groepsleerkracht werd de Stichting Schriftontwikkeling 

betrokken. Links is het handschrift van de jongen tot dan toe te zien en rechts (op de 

onderste regel) na één oefensessie. Tijdens deze sessie bleek onder andere dat de jongen 

nooit had begrepen dat hij bij het maken van een handschriftopdracht niet alleen de 

inhoud, maar ook de lettervormgeving moest overnemen. Bron: Stichting 

Schriftontwikkeling, verkregen op aanvraag. 

 

Ook leerlingen die bij een kinderfysiotherapeut komen vanwege handschriftproblemen kunnen 

hier baat bij hebben. Het ES beveelt deze therapeuten immers aan om taakspecifieke 

(zelf)instructie en oefeningen aan te bieden. Toch is deze praktijk problematisch te noemen. Ten 

eerste omdat bij deze leerlingen een motorische stoornis wordt verondersteld die niet 

aannemelijk lijkt te kunnen worden gemaakt. Dit terwijl het waarschijnlijk verstandig is om 
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terughoudend te zijn met het toekennen van labels zoals dysgrafie vanwege het mogelijke 

stigmatiserende effect en het risico dat het kind zich naar het label gaat gedragen (Vaneechoutte 

& Creten, 2019; Hattie, 2009). Ten tweede hebben kinderfysiotherapeuten doorgaans niet de 

didactische expertise om leerlingen instructie te geven; deze taak hoort typisch bij professionals 

in het onderwijs thuis. 

 

5. Conclusie 

 

De vraag die in deze studie centraal stond is of de huidige grafo-motorische manier van omgaan 

met handschriftproblemen verdedigbaar is, of dat er reden is deze te herzien. Hierbij is de grafo-

motorische visie getoetst aan zichzelf en aan de grafo-cognitieve visie. Uit dit onderzoek komen 

duidelijke aanwijzingen naar voren dat de grafo-motorische visie uitgaat van een omslachtig en 

gebrekkig onderbouwd idee van de oorzaak van handschriftproblemen. De notie van een 

verstoorde of beperkte schrijfmotoriek blijkt theoretisch moeilijk houdbaar en sluit niet aan bij 

de voorgestelde oplossing, namelijk taakspecifieke (zelf)instructie en oefening. De grafo-

cognitieve visie biedt daarentegen een eenvoudiger verklaringsmodel voor 

handschriftproblemen: een gebrek aan kennis over vormgeving en materiaalhantering. 

Bovendien blijkt in de praktijk dat slechts het bijbrengen en inoefenen van deze kennis, zonder 

het veronderstellen van een motorisch defect, een effectieve oplossing biedt voor 

handschriftproblemen. Er bestaan dus overtuigende redenen om de huidige grafo-motorische 

praktijk te herzien. 

  De achtergrond van deze praktijk is te begrijpen vanuit de wens om, vanaf de twintigste 

eeuw, het individuele kind een centralere plek te geven in het onderwijs. Deze aandacht heeft in 

eerste instantie zeker positieve effecten gehad op het welzijn van kinderen, maar lijkt 

tegenwoordig zijn doel voorbij te schieten. Eerder werd genoemd dat 19% van de leerlingen het 

reguliere basisonderwijs verlaat met een onvoldoende tot (zeer) slecht leesbaar handschrift 

(Jolink, Keune, Krom, Van Til & Van Weerden, 2012). Uit ditzelfde onderzoek komt naar voren 

dat nog eens 36% van de leerlingen het reguliere basisonderwijs verlaat met een matig leesbaar 

handschrift. De groep van onderpresteerders is dus waarschijnlijk groot. Het is aannemelijk dat 

dit implicaties heeft voor de kansengelijkheid tussen leerlingen, omdat het handschrift nog 

steeds van belang is voor onder meer het leren lezen en spellen, en het onthouden van lesstof 

(Turlings & Meester, 2019). Om alle leerlingen een goed handschrift aan te leren, lijkt een 

uniforme en vakinhoudelijke benadering van het handschriftonderwijs gewenst. Dit zou 

betekenen dat afscheid genomen moet worden van de overtuiging dat het handschrift een 

persoonlijke bewegingsdiscipline is die tot ontplooiing moet komen. Als echter zelfs 

bewegingstherapeuten het belang van taakspecifieke instructie gaan benadrukken, dan kan dit 

in het onderwijs haast niet anders dan als een aanmoediging worden opgevat. Met een 

doelgerichter aanpak is het aannemelijk dat basisschoolleerlingen tot veel meer in staat blijken 

dan tot nu toe wordt aangenomen.  
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