Schrijfproblemen bij kinderen:
een stand van zaken

Bijna 1 op 3 kinderen heeft schrijfproblemen
Leren schrijven - een complex motorisch gebeuren
Het handschrift is een belangrijk communicatiemiddel. Als een kind niet in staat is om leesbaar handschrift te
produceren, wordt het ernstig belemmerd in zijn mogelijkheden tot communiceren, zowel op school als in het
sociale leven en later in de maatschappij. Een vlot handschrift is belangrijk om goed te functioneren op school,
zeker in een later stadium (secundair onderwijs, hogeschool, universiteit), waar het kind vaak zelf instaat voor de
notities tijdens de les.
Ondanks de toenemende ontwikkeling op het gebied van automatisering en communicatie blijft het schrijven
toch een belangrijke vaardigheid in ons leven. Soms vraagt men zich af of schrijven nog wel nodig is in dit computer- en multimediatijdperk. Of we het willen of niet, het schrijven kan nooit volledig worden uitgebannen. Er
zal altijd geschreven worden, ook al is het maar een memo, een sollicitatiebrief, een boodschappenlijstje, een
liefdesbrief of een gedicht. Maar ook om te studeren, en vooral om te memoriseren, is het schrift een heel belangrijke vaardigheid.
Regelmatig horen we in de media: kinderen bewegen minder, kijken te veel tv of zitten uren achter de computer:
het is ondertussen algemeen gekend dat onze kinderen minder bewegingservaring opdoen. De motoriek van een
kind ontwikkelt zich niet enkel op basis van rijping (leeftijd), er is tevens voldoende training en ervaring nodig. Er
wordt thuis ook veel minder getekend en geknutseld dan vroeger. Vaak is dat te wijten aan tijdsgebrek, wanneer
beide ouders voltijds werken. De scholen zelf werken nu veel meer dan vroeger met allerhande voorgedrukte invulblaadjes, waardoor de kinderen veel minder moeten schrijven dan vroeger. Is het dan nog verbazingwekkend
dat onze kinderen vaker en vaker schrijfproblemen vertonen?
Het schrijven wordt niet zo eenduidig omschreven en zowel in de literatuur als in de praktijk (ouders, leerkrachten en therapeuten) heeft iedereen wel een eigen opvatting over de definitie van schrijven. Een leerkracht zal
vooral het foutloos reproduceren van taal benadrukken, terwijl een psychomotorische therapeut meestal het
motorische aspect van het schrijven – dit is het schrijfproces – zal bekijken. Ouders kijken meestal naar hoe het
geschreven is (mooi of niet), of het leesbaar is en of er fouten in staan.
Wat vast staat is dat volwassenen vaak niet genoeg stilstaan bij de moeilijkheid van het leren schrijven. Leren
schrijven is een grote stap voor een kind waarbij alle begin moeilijk is. Daarom is het belangrijk om kinderen goed
te begeleiden en de complexiteit van het leren schrijven ernstig te nemen.

Methodiek
Als producent van kwalitatief schrijf- en knutselmateriaal, wenste Pelikan een beter zicht te krijgen op de huidige
situatie in België. Vanuit de talrijke contacten met de sector, doken regelmatig vragen en opmerkingen op over
problemen tijdens het Leren Schrijven. Veel wetenschappelijk onderzoek over schrijfproblemen werd
tot op heden niet uitgevoerd. Vandaar dat Pelikan de
beslissing nam om zelf een onderzoek op poten te
zetten.
Via de informatieve en sensibiliserende websites
www.ikleerschrijven.be en www.japprendsaecrire.be
- voor wat de theoretische ondersteuning, inzichten
en oefeningen betreft grotendeels gebaseerd op het
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boek ‘Mijn kind leert schrijven en hoe kan ik helpen’ (Lannoo, Tielt, 2007) van schrijftherapeut Marc Litière organiseerde Pelikan een rondvraag omtrent fijnmotoriek en leren schrijven bij zowel leerkrachten van het
kleuter- als het basisonderwijs, zorgcoördinatoren, therapeuten en ouders. Het onderzoek liep over een periode
van 6 maanden en leverde data op die betrekking hebben op een groep van 38.635 kinderen uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Om de resultaten zo objectief mogelijk te houden, werden de kinderen die voor schrijfproblemen in begeleiding zijn bij een (psychomotorische) therapeut niet meegerekend.

Belang van het onderzoek
De meest onrustwekkende conclusies zijn: 1 op 3 kinderen ondervindt kleine of grote problemen bij het leren
schrijven en maar liefst 1 op 10 kinderen ondervindt zware schrijfproblemen.
Deze cijfers schreeuwen om aandacht, omdat de schrijfproblemen die deze kinderen ondervinden, ook vaak een
invloed hebben op de emotionele ontwikkeling. De kinderen worden onzeker en hun werk- en studiehouding
gaat achteruit: de kinderen doen heel hard hun best, maar het lukt hen niet om te voldoen aan de hoge eisen,
ze raken gedemotiveerd en verliezen alle plezier in het leren schrijven. Aanvankelijk zullen ze smoesjes zoeken
om bepaalde oefeningen niet meer te doen, in extreme gevallen willen de kinderen gewoonweg niet meer naar
school gaan. Als ze dan in het secundair onderwijs terecht komen, ligt het tempo nog hoger, zodat ze helemaal
niet meer kunnen volgen en vaak een zware leerachterstand oplopen. Kinderen met schrijfmotorische problemen worden vaak – onterecht - als lui en slordig omschreven, “Hij doet zijn best niet”, “Ze is gewoon wat trager dan
de anderen”, … Ook faalangst is een regelmatig voorkomend probleem bij kinderen met schrijfproblemen.

1 op 3 kinderen ondervindt kleine of grote problemen bij het leren
schrijven, 1 op 10 kinderen ondervindt zware schrijfproblemen
Het weze duidelijk dat de schrijfproblemen aan de basis liggen van andere problemen, die op termijn negatieve
gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling van het kind, zoals bijvoorbeeld pijn in handen, armen en schouders
tijdens het schrijven ; het tempo om nota’s te nemen tijdens de les niet kunnen volgen waardoor delen van
de leerstof niet genoteerd wordt ; een onleesbaar handschrift waardoor studeren voor de examens onmogelijk wordt met slechte schoolresultaten als gevolg ; schoolmoeheid ; faalangst ; de les verstoren ; onzekerheid
t.o.v. klasgenootjes die wel een mooi en regelmatig handschrift hebben ; minderwaardigheidscomplex ; moeilijk
gedrag thuis en op school ; …
Zo vertelt Leo C., papa van de negenjarige Dries: “Onze
Dries was vroeger een heel sociaal kind. Hij kreeg veel
uitnodigingen om naar feestjes van vriendjes te gaan. Hij
was speels en vrolijk. Nu heeft hij het merkbaar moeilijker om contacten te leggen. Hij voelt zich vaak niet goed
in zijn vel en vertoont een moeilijk gedrag. Hij zeurt veel
meer dan vroeger, hij staat slechtgeluimd op, hij zegt
vaak dat hij zich ongelukkig voelt, hij maakt ook meer ruzie met zijn broertjes. We gaan dit van nabij opvolgen.”
Feit is: de schrijfproblemen zullen niet vanzelf verdwijnen.
Integendeel: uit het onderzoek blijkt dat 58% van de
therapeuten de laatste jaren een stijging van de problematiek ondervindt. Ook leerkracht Marijke T. uit Ursel ziet

“Ouders zijn zich minder en minder bewust van het feit
dat ze aandacht moeten hebben voor de fijne motoriek bij
hun kind.” zegt leerkracht Marijke T.
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een toename van schrijfmotorische
problemen. “Misschien een gevolg van
onze maatschappij? Hoeveel kinderen
mogen nog knutselen thuis, knippen,
plakken, parels rijgen, enz.? Voor veel
ouders is de TV en de computer de ideale
zoethouder, bovendien moet er achteraf
niets meer worden opgeruimd,” aldus
Marijke T. Ook Ingrid VdH, sinds 30 jaar
werkzaam in het onderwijs en momenteel
actief als zorgleerkracht voor het 1ste, 2de
en 3de leerjaar binnen de GOK-werking,
is formeel: “Kinderen hebben inderdaad
veel meer problemen met schrijven. Ze
schrijven met slecht schrijfmateriaal – als het er maar leuk uitziet. Ouders zijn zich minder en minder bewust van
het feit dat ze aandacht moeten hebben voor de fijne motoriek bij hun kind. Ik heb de indruk dat er in bepaalde
kleuterscholen ook minder aandacht aan besteed wordt. Veel kinderen komen bij ons binnen met een foute pengreep. Vroeger konden alle kleuters hun naam schrijven in blokletters. Nu zijn steeds minder kinderen daartoe
in staat. Meerdere kinderen hebben geen uitgesproken linker- of rechterhandwerking. Soms moet er zelfs nog
gewerkt worden aan het op punt stellen van de grove motoriek! Ook zijn er problemen op het vlak van oog- en
handcoördinatie.”
“Meer oefenen is zeker aangewezen, maar belangrijk is de manier waarop. Er mogen zeker niet meer teksten
overgeschreven worden en dit zeker niet bij kinderen met schrijfproblemen. Er is wel nood aan veel meer afdalingen(3) en voorbereidende oefeningen. Ook de grootmotoriek en de coördinatie zijn zwakker bij de kinderen
en dit heeft ook zijn gevolgen voor het schrijven, want schrijven is geen fijnmotoriek, maar veel meer. Dit heeft
ook een invloed op het welzijn van kinderen en op het zich handhaven op de speelplaats, in de gymles en de
sportclub,” voegt schrijftherapeut Marc Litière hier aan toe.
Met dit onderzoek wil Pelikan zowel de ouders als het educatief personeel bewust maken van de problemen die
kunnen opduiken tijdens het Leren Schrijven en de gevolgen ervan. Vaak is het namelijk zo dat schrijfproblemen
niet of te laat vastgesteld worden als zijnde de basis of oorzaak van andere problemen. Het is hoe dan ook belangrijk dat er snel genoeg wordt ingegrepen.

Op welke leeftijd duiken schrijfproblemen op?
De ondervraagde zorgleerkrachten gaven aan dat 60 % van de schrijfproblemen opduiken bij kinderen in de leeftijdsgroep van 4 tot 8 jaar, waarbij een kwart van de problemen zich manifesteren tussen 6 en 7 jaar – in het
eerste leerjaar dus.
Vreemd genoeg laten de ondervraagde therapeuten weten dat 36 % van de kinderen die in therapie zijn, ouder
zijn dan 8 jaar. Dit kan er op wijzen dat de ernst van de schrijfproblemen relatief laat duidelijk wordt en dat niet
alle ouders meteen hulp inroepen.
Al op jonge leeftijd is het soms duidelijk zichtbaar dat een bepaalde kleuter zwakker is dan zijn leeftijdgenoten
wat activiteiten als fijnmotoriek en grootmotoriek, maar ook tekenen en kleuren betreft. De cijfers bevestigen
dit: 7 % van de kinderen die in behandeling zijn bij een therapeut, zijn slechts 4 à 5 jaar oud en 11 % is 5 à 6 jaar
oud. Het gaat hier over kleuters, die nog niet gestart zijn met Leren Schrijven.
Hoe sneller een vermoeden van achterstand opduikt, hoe sneller er geremedieerd kan worden. Hoe ouder het
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kind, hoe moeilijker het is om verkeerd aangeleerde
houdingen af te leren.
Volgens Sylvie Tramasure krijgen meer jongens dan
meisjes met schrijfproblemen te kampen. “Ik begeleid
momenteel 28 jongens en 2 meisjes. Dat komt neer op
een verhouding van 90 % versus 10 %.” zegt ze.
Aurélien D. is 12 jaar en start dit schooljaar met het tweede middelbaar. “Mijn schrijfproblemen doken op in het
vierde leerjaar. Ik merkte dat ik veel trager schreef dan
mijn klasgenootjes. Ik voelde mij hier echt onwennig
“Ik begeleid momenteel 28 jongens en 2 meisjes. Dat komt neer
door. Bovendien werd mijn handschrift na verloop van tijd op een verhouding van 90 % versus 10 %.” zegt S. Tramasure
totaal onleesbaar. Mijn examenresultaten gingen achteruit want ik kon mijn nota’s niet meer lezen. Ik was beschaamd om in de les een groepswerk te maken, omdat
ik bang was dat mijn klasgenootjes zouden lachen met mijn handschrift en dat ze zouden denken dat ik dom
was. Uiteindelijk was ik het schrijven helemaal beu en schreef ik niets meer op. Ik heb me al die jaren kwaad
en gefrustreerd gevoeld. Ik ben ervan overtuigd dat ik betere resultaten kon gehaald hebben op school, waren
mijn schrijfproblemen eerder opgelost.” vertelt Aurélien. Aurélien startte eind juni met schrijftherapie bij Sylvie
Tramasure, dus vier jaar nadat de eerste tekenen van schrijfproblemen opdoken. Hij oefende de hele zomer en
het schrijven verloopt inmiddels veel vlotter. Schrijven is geen lastige opgave meer voor hem, hij vindt terug
plezier in het schrijven. Hij verwacht geen verdere problemen naar de toekomst toe.

“Ik ben ervan overtuigd dat ik betere resultaten kon gehaald hebben
op school, waren mijn schrijfproblemen eerder opgelost.”
Ook bij Nancy C. horen we een vergelijkbaar verhaal. “Mijn zoon Lorenzo is 13 en gaat dit jaar naar het tweede
middelbaar. De eerste problemen manifesteerden zich al in het vierde leerjaar: de kwaliteit van zijn handschrift
verminderde, het werd slordig en er doken ook steeds meer spellingfouten op. In het vijfde en zesde leerjaar namen de problemen verder toe, in die mate zelfs dat Lorenzo op de duur zijn agenda niet meer invulde. Als ouder
kon ik zijn schoolwerk niet meer opvolgen. Soms liet hij zijn agenda door klasgenootjes invullen. In het eerste
middelbaar, waar het schrijftempo nog meer opgevoerd werd, verergerde de situatie verder. Toen ik Lorenzo wilde
helpen bij zijn examens in juni laatstleden, zag ik dat grote delen van zijn schoolboeken en oefeningen gewoonweg niet ingevuld waren. De delen die wel ingevuld waren, bleken totaal onleesbaar te zijn. Zelfs hijzelf kon zijn
eigen handschrift niet meer lezen,” zegt Nancy C. “Door deze ervaring begon ik ook mijn negenjarige zoon Matteo
beter in de gaten te houden. Hij start nu met het vierde leerjaar. Ook bij hem stelde ik een vermindering van de
schrijfkwaliteit vast: hij neemt zijn pen verkeerd vast en hij houdt zijn hand helemaal scheef. Mijn beide zonen
staan nu onder begeleiding van Sylvie Tramasure.”
Mevrouw Remacle zag al in de kleuterklas dat haar inmiddels zevenjarige zoon Akira zijn stiften slecht vasthield.
“Akira legde zijn vingers niet goed rond de stiften en zette er veel te veel druk op. In het eerste leerjaar, toen hij
leerde schrijven, klaagde hij over moeheid en krampen. Zijn handschrift werd steeds lelijker, hij begon ook steeds
groter en groter te schrijven. Op de duur was hij totaal gedemotiveerd en wilde hij niet meer schrijven,” getuigt
mevrouw Remacle. Na anderhalve maand therapie verloopt het schrijven opnieuw vlotter voor Akira.
Deze drie getuigenissen tonen aan dat schrijfproblemen niet van vandaag op morgen opduiken. Er zit een evolutie
in, waarbij het schrijven steeds erger en erger wordt. Meestal zitten er maanden, zelfs jaren tussen de eerste
problemen en de uiteindelijke schrijftherapie.
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Waarom duurt het soms lang voor ouders hun kinderen
naar een therapeut sturen?
Twee oorzaken liggen aan de basis: enerzijds is de problematiek rond schrijfproblemen veel te weinig gekend
– het duurt vaak lang vooraleer een schrijfprobleem (h)erkend wordt, anderzijds weten ouders vaak niet tot wie
ze zich kunnen richten voor hulp.
“De leerkrachten op school hadden me ingelicht over de schrijfproblemen van Akira, maar ze boden verder geen
enkele hulp. De leerkrachten schoven het probleem gewoon op de lange baan en zeiden me ‘dat zal wel vanzelf in
orde komen’ en ‘hij heeft gewoon wat meer tijd nodig dan de anderen’ en ‘dat zal wel beteren als hij 8 à 9 jaar oud
is’. Voor hen was er duidelijk geen vuiltje aan de lucht. Ik heb een jaar gezocht naar de juiste therapeut. Het is een
andere moeder, wiens kind ook schrijfproblemen had, die me de contactinformatie van Sylvie Tramasure doorgaf.
Had ik haar niet gekend, dan was ik waarschijnlijk nog op zoek naar hulp,” vertelt mevrouw Remacle.
“Lorenzo is een verstrooide jongen. Hij wordt vrij snel afgeleid. Aanvankelijk dachten we dat hij te traag was om
een hoog niveau van onderwijs aan te kunnen. Ik denk dat veel ouders diezelfde fout maken, en onterecht denken
dat hun kind ‘traag’ is. Van de leerkrachten op school kreeg ik geen advies. Het enige wat zij deden, was op zijn
huiswerk of toetsen ‘aandacht voor het handschrift’ noteren. Tijdens gesprekken met de leerkrachten bleek ook
duidelijk dat een proper handschrift geen prioriteit is. Een leerkracht antwoordde me zelfs: ‘mevrouw, als wij
moeten punten aftrekken voor een lelijk handschrift of voor schrijffouten, dan slaagt geen enkele leerling meer’.
Ik vind deze situatie bijzonder alarmerend. Er leeft een bijzonder nonchalante mentaliteit in de regio MonsBorinage op dat vlak. De school besteedt geen aandacht meer aan schrijven en spelling. Het niveau van de
jongeren is de afgelopen jaren fel gedaald. Door de opkomst van de computers en tekstverwerking, wordt schrijven
nog minder geoefend. Ik ben ervan overtuigd dat mijn zoon betere resultaten kon behaald hebben als zijn schrijfprobleem eerder opgelost was. Eerst richtte ik mij tot een therapeute in Doornik die gespecialiseerd was in psychomotoriek, maar zij bleek geen foute handgreep te corrigeren. Uiteindelijk heb ik zelf hulp gezocht via het internet,
en zo ben ik op de website van Sylvie Tramasure gebotst,” zegt Nancy C. “Ik betreur het enorm dat er zo weinig
specialisten zijn inzake schrijfproblemen, want de nood is hoog.”

“Mevrouw, als wij moeten punten aftrekken voor een lelijk handschrift of voor schrijffouten, dan slaagt geen enkele leerling meer.”
Sylvie Tramasure bevestigt dit gegeven: “Er zijn inderdaad heel weinig schrijftherapeuten. Ik denk dat er in Brussel
en Wallonië samen een stuk of vijftien zijn, wat heel weinig is. De eerste opleiding grafotherapie werd pas in
1998 georganiseerd, waarbij de eerste lichting in 2000 afstudeerde. Eerst dient men grafologie te studeren, daarna grafotherapie. Toen ik in juni 2000 startte als schrijftherapeute, had ik weinig leerlingen. Inmiddels. ben ik
overboekt. Ik heb zelfs leerlingen in begeleiding die aan de Franse grens wonen, om de eenvoudige reden dat er
geen specialist in hun buurt te vinden is. Op acht jaar tijd behandelde ik ruim 400 leerlingen. Het is een feit dat
het beroep niet gekend is, net zoals schrijfproblemen zelf zwaar onderschat worden. Ouders beseffen vaak dat
er een probleem is, maar ze weten niet tot wie ze zich kunnen richten. Soms sturen neurologen of leerkrachten
kinderen door, maar de laatste jaren is het vooral via mond tot mond reclame dat ouders de weg naar me vinden.
Vaak is het zo dat ouders een omweg maken: zo is het al meermaals voorgevallen dat ouders eerst naar een logopediste stappen. Ik heb zelfs al verhalen gehoord van logopedisten die de leerlingen gewoon een half uur laten
schrijven, zonder enige sturing of correctie. Dat kan natuurlijk niet. Een logopedist werkt op spreken, terwijl een
grafotherapeut op schrijven werkt. Dit zijn twee totaal verschillende zaken die een compleet andere scholing en
aanpak vergen.”
Christine B. werkte zelf 10 jaar als logopediste voor ze zich tot lerares omschoolde. “Heel wat logopedisten
nemen de taak ter harte om ook schrijfproblemen aan te pakken, maar ik vind persoonlijk dat niet alle logopedisten dit naar behoren doen.”
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Ook de negenjarige Dries C. passeerde eerst bij een logopediste, vooraleer hij bij schrijftherapeut Marc
Litière terechtkwam. “Een jaar geleden werd bij onze zoon dyslexie vastgesteld,” vertelt papa Leo C. “Dries had
een achterstand bij het lezen, op het vlak van schrijven had hij problemen met de richting. Hij kon links en rechts
moeilijk onderscheiden, de b en d verwarde hij met elkaar, 36 en 63 bijvoorbeeld draaide hij om. We consulteerden een jaar lang een logopediste. Zij moedigde ons aan om de schrijfproblemen verder te onderzoeken. We
hebben samen met de school overlegd en kregen een hele goede begeleiding van de juf van Dries. Uiteindelijk
kwamen we vijf maanden geleden bij Marc Litière terecht, waar Dries twee maal per week begeleiding krijgt voor
schrijfmotoriek.”

Twee linkerhanden?
Iedereen kent de uitdrukking “Met 2 linkerhanden geboren zijn” (VanDale: buitengewoon onhandig zijn). Nog
niet zo heel lang geleden werden linkshandigen verplicht om met hun rechterhand te schrijven. Gelukkig zijn
deze vooroordelen verleden tijd, uit het onderzoek blijkt dan ook dat maar liefst 15 % van de kinderen linkshandig zijn.
De handvoorkeur manifesteert zich bij veel kinderen al in een vrij
vroeg stadium, maar toch is er tot zes à zeven jaar nog een zekere instabiliteit in de handvoorkeur mogelijk. Het is dus belangrijk om na
te gaan welke handvoorkeur het kind heeft, vooraleer er met leren
schrijven gestart wordt. Dit kan door observatie (met welk hand pakt
het kind spontaan een voorwerp vast e.d.).

LINKSHANDIG

RECHTSHANDIG

Linkshandig zijn lijkt onhandig, want als linkshandige moet het
kind vaak met hulpmiddelen werken die voor rechtshandig gebruik
ontworpen zijn. De linkerhand is het spiegelbeeld van de rechterhand. Dit betekent dat de artikelen voor linkshandig gebruik ook het
zuivere spiegelbeeld moeten zijn van de rechtshandige artikelen.
Dan pas biedt bijvoorbeeld een schaar voor linkshandig gebruik, in
de hand van een linkshandige, een comfortabele greep, controle over
de schaar, de juiste knipspanning en goed zicht in de schaar tijdens
het knippen. Maar ook een pedagogisch schrijfinstrument met een
speciaal greepprofiel dient voor linkshandigen aangepast te worden.
Bij een vulpen bijvoorbeeld hoort de penpunt aan de andere kant
geslepen te zijn.

LINKSHANDIG

RECHTSHANDIG

LINKSHANDIG

RECHTSHANDIG

Vaak blijken linkshandigen minder nauwkeurig en netjes te schrijven.
Dit heeft niets te maken met het onhandiger zijn, maar meestal met
een foutieve begeleiding van het aanleren.

LINKSHANDIG

RECHTSHANDIG

Linkshellend
handschrift

Rechtshellend
handschrift

“Niet door zijn linkshandigheid heeft het kind schrijfproblemen! Het
ligt meestal aan het feit dat het kind geen goede instructies krijgt.
Het is niet voldoende om het linkshandige kind toe te staan linkshandig te schrijven. Dit moet echt worden aangeleerd en begeleid en
verschillende factoren zijn hiervoor van belang. Bij twijfel moet het
kind steeds worden verwezen voor verder onderzoek en observatie is
niet voldoende. Een onderzoek naar handvoorkeur, werkrichting en
handvaardigheid is hierbij nodig.” aldus Marc Litière.
Zoals eerder beschreven is de linkerhand het spiegelbeeld van de
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rechterhand. Als we de correcte schrijfhouding van een rechtshandige bekijken kunnen we deze als
volgt omschrijven:
• het blad ligt ong. 20° naar links gedraaid
• de vrije hand houdt het blad onderaan tegen
• de schrijvende hand ligt onder de schrijfregel, penpunt op de schrijfregel
• de letters hellen naar rechts omdat dit de scharnierbeweging van de pols is
Linkshandigen klagen er vaak over dat zij tijdens het schrijven door de inkt vegen. Om dit te vermijden, nemen ze
allerlei vermoeiende houdingen aan. Nochtans zou de schrijfhouding van een linkshandige niet ingewikkelder
mogen zijn dan die van een rechtshandige:
• het blad ligt ong. 20° naar rechts gedraaid
• de vrije hand houdt het blad onderaan tegen
• de schrijvende hand ligt onder de schrijfregel, penpunt op de schrijfregel
• de letters hellen naar links omdat dit de scharnierbeweging van de pols is
De enige moeilijkheid die niet kan vermeden worden, is dat
een linkshandige gemakkelijker van rechts naar links zou
schrijven. Deze beperking is cultuurgebonden.
Met betrekking tot linkshandige kinderen die leren schrijven,
is het dus enorm belangrijk dat zij van bij het begin de juiste
begeleiding krijgen in deze schrijfhouding. Daarnaast hoort
een linkshandig kindje steeds aan de linkerkant van de lessenaar te zitten om niet te botsen tegen zijn rechtshandige
vriendje. Ook de oefenblaadjes worden idealiter aangepast:
het voorbeeld staat dan beter rechts op de pagina zodat de
schrijvende hand deze niet bedekt. Voor het gemak kunnen
“Niet door zijn linkshandigheid heeft het kind schrijfwe
aan de linkerzijde van het blad een vertrekpunt plaatsen
problemen! Het ligt meestal aan het feit dat het
kind geen goede instructies krijgt. “zegt M. Litère
zodat het kind weet dat hij aan de linkerzijde moet beginnen
en naar rechts moet werken. Bovendien is het ook belangrijk
om een linkshandig kind zo dicht mogelijk bij het raam te zetten, zodat het van een optimale lichtinval kan
genieten en de schaduw van de arm en de hand zo klein mogelijk is.
Het is trouwens ondertussen algemeen gekend dat linkshandige mensen vaak creatief zijn. “Dat komt omdat de
linkerhand verbonden is met de rechterhersenhelft en deze staat voor het creatieve werken,” weet schrijftherapeut Marc Litière. Of denkt u dat een Leonardo Da Vinci ook onhandig was?

Welke zijn de meest voorkomende schrijfproblemen?
Zowel ouders, (zorg)leerkrachten als therapeuten vermelden de volgende problemen: spiegelschrift, heel traag
schrijven, heel klein schrijven, gespannen en krampachtig schrijven, onregelmatige lettergrootte, onregelmatige
richting, onleesbaar schrift, verkeerde pengreep, ongeconcentreerd of verstrooid zijn, faalangst, leerproblemen, e.a.

Uit het onderzoek blijkt dat de top 5 van de schrijfproblemen zowel door leerkrachten, ouders als therapeuten
als volgt ervaren worden:
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1.
2.
3.
4.
5.

Gespannen, krampachtige schrijfhouding
Verkeerde pengreep
Onregelmatige lettergrootte
Zeer traag schrijven
Concentratieproblemen

Veel problemen kunnen verholpen worden door een goede pengreep, schrijfhouding en bladligging aan te leren.

Een goede pengreep wil zeggen:
-

het moet mogelijk zijn om soepel, vlot en met weinig inspanning de schrijfactiviteit uit te voeren
de drie deelbewegingen(1) van de schrijfbeweging moeten mogelijk zijn

Er bestaat maar één pengreep die aan deze beide voorwaarden voldoet en dat is de correcte driepuntsgreep.
Natuurlijk kan men met een andere pengreep ook schrijven maar
het is eenvoudigweg niet de beste
en vlotste manier om te schrijven.
Je kan het vergelijken met technieken die in sport worden aangeleerd. Je kan bijvoorbeeld ook
met je tenen tegen een voetbal
stampen maar het is niet de beste
techniek en het geeft dus ook niet
het beste resultaat.
Het schrijfinstrument rust op het
bovenste kootje van de middelDeze schrijfproblemen kunnen vaak verholpen worden met het aanleren van de
vinger en wordt gesteund door de
correcte driepuntsgreep.
zijkant van de duim. De wijsvinger
ligt losjes en licht gebogen op het
instrument. Middelvinger en ringvinger liggen aaneengesloten op de pink, ringvinger en pink vormen een ontspannen en veerkrachtige basis voor de buig- en strekbewegingen van de overige drie vingers. De spreiding van
de steunvlakken over drie tegenover elkaar liggende steunpunten is hierbij het meest essentiële element en
zorgt voor een goede integratie van de drie deelbewegingen.
Veel leerkrachten uit het basisonderwijs erkennen het belang van deze driepuntsgreep. Toch blijkt dat dit één van
de meest voorkomende problemen is.
Het grootste probleem blijkt te liggen in slechte gewoontes: in de jongste kleuterjaren wordt er geen aandacht
geschonken aan de pengreep van het kind, waardoor er al voor het Leren Schrijven aanvangt, een slechte gewoonte aangenomen is. Deze slechte gewoonte is moeilijker af te leren dan van in het begin een goede gewoonte
aan te leren. Daarom pleiten veel leerkrachten ervoor om vanaf de eerste kleuterklas aandacht te besteden aan
de juiste pengreep. Maar ook vooraleer de kinderen naar de kleuterklas gaan kunnen de ouders, de grootouders
en de kinderopvang hierin een belangrijke rol spelen.
Marc Litière spreekt dit tegen: “Ik ga absoluut niet akkoord met de stelling dat de potloodgreep moet aangeleerd
worden in de eerste kleuterklas of dat ouders, grootouders en kinderopvang hier aandacht moeten aan besteden
nog voor de kleuterklas. Dit is absoluut onjuist en gaat in tegen de normale ontwikkeling die proximodistaal(2)
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verloopt en waarbij ook de pincetgreep en de handgrootte
een rol spelen. Niet de potloodgreep, maar wel de interesse
in het bezig zijn met potlood en papier kan gestimuleerd
worden (tekenen, kleuren) op die jonge leeftijd.”
Enkele spontane reacties van ondervraagden:
“leerkracht: de pengreep is het meest voorkomend probleem op
school. Dit is volgens mij te wijten aan het feit dat peuters er
niet op worden gewezen een goede greep te hanteren als ze een
potlood of kleurstift vastnemen. Een goede pengreep zou men
al in de kinderdagverblijven moeten oefenen en ouders moeten
ook over een goede pengreep geïnformeerd worden, bijvoorbeeld via een brochure.”

Vaak moeten kinderen van de leerkracht hun blad gelijkleggen
met de rand van de tafel. Deze foutieve bladligging is niet
bevorderend voor een vlot handschrift.

“leerkracht: De pengreep is heel belangrijk bij het schrijven. Maar uit ervaring kan ik stellen dat ze nog moeilijk te
wijzigen is in een eerste leerjaar. Daarom is het heel belangrijk om er al vanaf de kleuterschool voldoende aandacht
aan te schenken. Zo vroeg mogelijk. Ik denk dat zelfs een eerste kleuterklas al bepalend is (uit ervaring met eigen
kind). Dus is pedagogisch schrijf- en tekenmateriaal voor kleine kinderen heel belangrijk.”
“leerkracht: De ouders schrijven zelf ook niet altijd correct qua houding, pengreep, materiaal, vorming van het
geschrift, ... Zij zijn zich ook niet altijd bewust van het belang van het schrijven, en niet alleen qua schriftvorm,
houding, ... maar ook naar het foutloos schrijven toe en naar de zorg en orde in een schrijfwerk.”

Hoeveel kinderen hebben schrijfproblemen?
Uit het onderzoekt blijkt dat bijna 1 op 3 kinderen schrijfproblemen ondervindt. Dit is enorm.
Meer dan 1 op 10 kinderen kampt zelfs met zware schrijfproblemen, die op hun beurt leiden tot andere problemen.
Opgesplitst zien de cijfers er als volgt uit: 71 % van de kinderen ondervindt geen schrijfproblemen, 18 % van de
kinderen heeft lichte schrijfproblemen, 11 % van de kinderen kampt met zware schrijfproblemen.
“We hadden wel aangevoeld dat er problemen bestonden rond leren schrijven, maar
dat er zoveel duizenden kinderen zijn die
met schrijfproblemen te kampen hebben,
neen, dat hadden wij zelf eerlijk gezegd
niet verwacht,” reageert Sven Vergauwen,
Managing Director van Pelikan België. “Het
is precies omwille van deze alarmerende
cijfers dat we als bedrijf beslist hebben
om onze informatie met zo veel mogelijk
mensen te delen, zodat we alle betrokken
partijen kunnen sensibiliseren rond deze
problematiek.”
“Deze aantallen komen neer op 7 tot 10 leerlingen per klas. We spreken al snel over 2 tot 3 kinderen per klas die
zware schrijfproblemen hebben en die in feite doorverwezen zouden moeten worden voor verdere diagnostiek
om te weten te komen wat de precieze oorzaak is van deze schrijfproblemen. Dat is enorm,” zegt Marc Litière,
schrijftherapeut.
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Sylvie Tramasure, schrijftherapeute, reageert niet verbaasd over deze hoge aantallen: “Ik word inmiddels
al acht jaar geconfronteerd met schrijfproblemen. Volgens mij zijn de schrijfproblemen niet toegenomen, maar
stellen ouders het probleem sneller vast dan vroeger. Ik merk dat veel ouders er onderling met elkaar over spreken.
Ik heb ook de indruk dat de nieuwe generatie ouders ook bewuster het leerproces opvolgt.” Sylvie stelt zich wel
vragen over de tijd die op school gespendeerd wordt aan het schrijfproces: “Ik heb de indruk dat leerkrachten de
kinderen niet meer leren schrijven. De kinderen moeten vaak gewoon kopiëren wat op het bord staat, zonder
verdere begeleiding. Leren schrijven is eenvoudigweg geen prioriteit meer. Ik heb ouders die met hun kind in
therapie komen en die me vertellen dat hun kind in het eerste leerjaar nog geen half schriftje volgeschreven had
– en dat op een heel schooljaar. Hoe is dat mogelijk, wetende dat schrijven vooral een kwestie is van herhaling
en van oefening?”

“Ik heb ouders die met hun kind in therapie komen en die me
vertellen dat hun kind in het eerste leerjaar nog geen half schriftje
volgeschreven had – en dat op een heel schooljaar.
Hoe is dat mogelijk, wetende dat schrijven vooral een kwestie is
van herhaling en van oefening?”
Judith Langenaeken is Opleidingshoofd Lager Onderwijs aan de Erasmushogeschool te Brussel. Ze staat er o.a.
in voor de planning, de stagecoördinatie, de inhoud van de opleiding voor leerkrachten Lager Onderwijs en ze
geeft zelf les aan het tweede en derde jaar. “Ik ben absoluut niet verbaasd over deze hoge aantallen, integendeel.
Vanuit mijn functie kom ik regelmatig in contact met scholen en krijg ik veel informatie binnen over het schrijfproces. Voor mij is het hoofdprobleem duidelijk: het tempo waaraan men op de scholen werkt, ligt veel te hoog.
Dat geldt zowel voor lezen als schrijven. De leerkrachten gaan veel te snel vooruit. Men ziet de klas als een groep
en men vergeet soms dat het over individuele kinderen gaat, die elk hun eigen leertempo hebben. In het eerste
leerjaar duurt een les 25 minuten. In amper 25 minuten tijd wordt uitgelegd hoe er geschreven moet worden.
De juf schrijft een letter op het bord en de kinderen schrijven die na in de lucht. Daarna pas gaan ze de letter in
hun schrift schrijven. Maar de fase van het schrift komt veel te vroeg. De kinderen zouden eerst een groot blad
moeten kunnen nemen en zouden de kans moeten krijgen om eerst aandacht en meermaals te kijken, en om
daarna zelf het schrijven uit te proberen: eerst in het groot, dan pas klein in een schrift. Het spreekt toch voor
zich dat een kind niet in 25 minuten kan leren schrijven? Als ik stages moet evalueren, stel ik keer op keer vast
dat de kinderen te snel in hun schrift moeten schrijven. De kinderen krijgen gewoonweg de kans niet om de informatie te verwerken en om te oefenen. De
stagiairs leren tijdens hun opleiding een correcte schrijfmethode aan.
Echter in de praktijk blijkt vaak dat ze door de leerkracht van de klas
waar ze stage lopen, de kans niet krijgen om de schrijfmethode correct
toe te passen. Stagairs worden aangepord om er ‘niet te veel tijd’ in te
steken. De stageleerkrachten kunnen, door hun positie als stagiair, hun
stempel niet doordrukken. Ze proberen dit dan te compenseren door
meer individuele aandacht te schenken aan de kinderen, terwijl ze het
bestaande systeem in de school trachten te respecteren. De overgang
van kijken naar doen gaat veel te snel. Het is logisch dat er zo veel kinderen
zijn die met schrijfproblemen te kampen hebben. Het kan gewoonweg niet
anders. Het verbaast me evenmin dat ook oudere kinderen schrijfproblemen vertonen. In het derde, vierde en vijfde leerjaar wordt er veel te weinig
geschreven. Er is veel te weinig oefening. Er zijn veel te veel voorgedrukte
invulblaadjes. Vroeger werd er veel meer geschreven dan nu. Schrijven is Piko de Pelikaan biedt leerkrachten gratis onderen blijft een kwestie van oefenen. Dan bestaat er ook nog de misvatting leggers aan die samen met de icoontjes het kind
ondersteunen bij een goede schrijfhouding.
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dat er in het eerste leerjaar nog geen nood is aan differentiatie. Veel leerkrachten denken dat differentiatie
niet nodig is, omdat de kinderen ‘toch allemaal starten’. Dit is onjuist, want de verschillen tussen leerlingen in het
eerste leerjaar zijn al heel groot. Hier wordt te weinig rekening mee gehouden. Zo erger ik me bijvoorbeeld blauw
aan leerkrachten die kinderen verplichten om op het bord te komen schrijven. Op een schoolbord schrijven is nog
veel moeilijker dan in een schrift schrijven. Het is werkelijk onverantwoord om kinderen aan het bord te laten
schrijven, daar leren ze niets mee, integendeel. Ik stel ook vast dat veel leerkrachten heel repressief te werk gaan.
Ze gaan de schrijfoefeningen met rood onderstrepen als het handschrift niet mooi genoeg is. Dat werkt werkelijk
heel demotiverend voor de kinderen. Ze krijgen de kans niet om de informatie te verwerken en om te oefenen, als
ze dan hun best doen om toch iets in het schrift te schrijven, worden ze ervoor gestraft met een rode streep.”
Deze cijfers zijn des te alarmerender, omdat % van de (zorg)leerkrachten aangeeft dat ze altijd of meestal aandacht besteden aan het schrijfproces. Ook 82 % van de ondervraagde ouders zegt altijd of meestal aandacht te
besteden aan het schrijfproces van hun kind. Hoe is het mogelijk dat zowel ouders als leerkrachten volgens de
cijfers heel bewust omgaan met het schrijfproces, en dat er toch schrijfproblemen bestaan bij zo veel kinderen?

“Als zij thuis haar huiswerk maakt en ik opmerkingen maak
over haar pengreep, dan antwoordt zij mij ‘Ja maar van de
juf hoeft dat niet’.
Hilde B., moeder van vier kinderen, geeft haar visie weer. “Het is niet voldoende dat leerkrachten bij het begin
van het jaar aan de kinderen in het eerste leerjaar uitleggen hoe ze correct moeten schrijven. De leerkrachten dienen de leerlingen het hele jaar door op te volgen, ook in de daarop volgende jaren. Ik merk bijvoorbeeld bij mijn
negenjarige dochter dat ze haar pen verkeerd vast neemt. Als zij thuis haar huiswerk maakt en ik opmerkingen
maak over haar pengreep, dan antwoordt zij mij ‘Ja maar van de juf hoeft dat niet’. Als ouder is het heel moeilijk
om zelf thuis de houding te corrigeren als de leerkracht in de klas het belang ervan niet herhaaldelijk aangeeft
aan de kinderen. Op dergelijke jonge leeftijd is de juf nog steeds heilig. Een correcte pengreep dient een automatisme te worden. De school is de eerste bron van informatie en dient een correcte pengreep te stimuleren. Een
extra evaluatie, vermelding op het rapport over het schrijven vind ik bijvoorbeeld een goed idee. Bij kinderen die
in naschoolse opvang hun huiswerk maken, als beide ouders uit werken zijn, is een correctie
van de
pengreep niet mogelijk. Daarom dat de school de voornaamste plaats blijft om een correcte
pengreep aan te leren. Huiswerk maken thuis dient hiervan in het verlengde te liggen.
Vroeger klaagde mijn dochtertje regelmatig dat haar hand pijn deed. Nadat zij door haar
leerkracht overtuigd werd meer aandacht te schenken aan de pengreep is het handschrift
van mijn dochtertje veel netter en mooier en haar hand doet geen pijn meer.”
Schrijftherapeut Marc Litière volgt de opmerkingen van Hilde B. “Ik stel me echt wel serieuze vragen:
93% van de leerkrachten zegt altijd of meestal aandacht te besteden aan het schrijfproces. Dit strookt
niet met wat we zien in de praktijk. De vraag hierbij is: Wat is aandacht besteden aan ? Zeggen ze één keer
hoe het moet, of herhalen ze het het hele jaar door? Hangen er pictogrammen die duidelijk zijn? Worden er
afdalingen(3) en specifieke oefeningen gemaakt? Worden er hulpmiddelen gebruikt en zo ja worden
die consequent toegepast en gebruikt ? 30 tot 40% van de volwassenen en zelfs leerkrachten
hanteren een foutieve potloodgreep!”

Het belang van een pedagogisch verantwoord schrijfinstrument
Verschillende elementen zijn doorslaggevend binnen het schrijfproces: de bladligging, de
schrijfhouding, maar vooral de pengreep speelt een belangrijke rol.
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Vandaar ook dat de keuze voor een
pedagogisch verantwoord schrijfinstrument essentieel is. Een pedagogisch verantwoord schrijfinstrument
stimuleert de driepuntsgreep. “Het
staat als een paal boven water dat
een goed schrijfinstrument essentieel is. Men leert niet met om het
even wat schrijven.” bevestigt Sylvie
Tramasure. “Ikzelf heb tientallen verschillende soorten schrijfmaterialen
die ik gebruik voor mijn sessies. Het
kind mag alles uitproberen en werkt
uiteindelijk verder met dat potlood of
die pen die hem of haar het beste ligt,
zodat leren schrijven plezant blijft. Ik
Een balpen is geen pedagogisch schrijfinstrument maar wordt toch nog vaak
let er op dat de schrijfinstrumenten
gebruikt tijdens de (voorbereidende) schrijflessen.
de driepuntsgreep aanmoedigen en
zelfs verplichten, doordat ze drie vlakken hebben.”
“We moeten rekening houden met verschillende factoren die een rol spelen bij de keuze van het schrijfinstrument: een balpen is heel goedkoop en is snel vervangbaar, een vulpen geeft een sociale promotie, met een potlood schrijven wordt bekeken als primitief en is in de ogen van velen geschikt voor kleine kinderen met weinig
ervaring, want je kan het schrift ook uitgommen en men gaat er van uit dat er dus nog veel fouten kunnen
gemaakt worden,” voegt Marc Litière hier aan toe.
95% van de ondervraagde therapeuten, 89% van de leerkrachten en 84% van de ouders zegt altijd of meestal
belang te hechten aan het schrijfinstrument waarmee het kind de (voorbereidende) schrijfoefeningen uitvoert.
90 % van de leerkrachten zegt bovendien ook dat de gebruikte schrijfinstrumenten meestal van pedagogische
kwaliteit zijn.
Nochtans staat in de top 3 van gebruikte schrijfinstrumenten in deze 3 groepen ook de balpen geklasseerd op de
2e of 3e plaats. Een balpen is geen pedagogisch schrijfinstrument, om de eenvoudige reden dat op de punt een
balletje zit. Dit balletje rolt en draait bij het schrijven en geeft het kind geen standvastige schrijfervaring. Bovendien geeft een balpen bijna geen weerstand op het papier zodat het kind niet kan voelen wat het neerschrijft.
De keuze van het schrijfinstrument vormt een heel belangrijk aspect bij het leren schrijven, want elke fase in
het leerproces vraagt om een andere benadering. Daarbij is het bijvoorbeeld in de eerste fases belangrijk om
een waskrijt of potlood te gebruiken. Deze geven een goede weerstand op het papier en zorgen ervoor dat het
kind de bewegingen als het ware in zijn geheugen “grift”. Eens de bewegingen beter ingeslepen zijn, kan er
worden overgestapt naar een meer vlotte manier van schrijven, bijvoorbeeld een inktpen die een regelmatig
en vlot handschrift stimuleert. Daarna kan het kind overstappen naar een vulpen voor een vormvast en persoonlijk handschrift. Belangrijk is dat het gripprofiel van het schrijfinstrument het kind stimuleert om steeds
de driepuntsgreep aan te houden. Zodoende is op het einde van het leerproces de driepunstgreep een spontane
houding geworden.
Naast de keuze van het schrijfinstrument speelt ook
de kwaliteit een belangrijke rol. Schrijfinstrumenten
met een lage productkwaliteit kunnen al snel voor
ergernis zorgen bij de beginnende schrijvertjes. Denk
maar aan potloodpunten die steeds afbreken bij het
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slijpen of vulpennen die over het papier krassen of uitlopen…
Wanneer kinderen zelf hun schrijfinstrument mogen kiezen zullen zij al snel aangetrokken worden door licentieproducten die zelden of nooit over pedagogische kwaliteiten beschikken en dus zeker niet in de hand van een
beginnend schrijvertje horen. “De ‘look’ van een pen is inderdaad heel belangrijk voor een kind. De pen moet
flashy en aantrekkelijk zijn. Hoe meer kleurtjes en dessins, hoe liever,” bevestigt Sylvie Tramasure. “Een leuke pen
motiveert een kind om te schrijven. Een gemotiveerd kind zal beter zijn best doen om mooi te schrijven. Maar het
belangrijkste blijft de driepuntsgreep. Dat is ook een van de redenen waarom ik graag met griffix werk: deze vier
schrijfinstrumenten zijn afgestemd op verschillende leeftijden, zijn pedagogisch verantwoord en zien er bovendien heel leuk uit.”
“Mijn zoon Matteo heeft zijn griffix schrijfinstrumenten nodig,” getuigt Nancy C. “Door het leuke uitzicht van de pennen is Matteo gemotiveerd om er mee te schrijven. Schrijven
is spelen voor hem geworden dankzij griffix. Zonder griffix®
zouden mijn man en ikzelf Matteo continu in de gaten
moeten houden, om te controleren of hij zijn pen wel goed
vasthoudt. Door de ergonomische driepuntsgreep van griffix®
kan Matteo niet anders dan de pen goed vastnemen.”
Het vierstappen griffix® ‘leren schrijven’-systeem is het eerste volledige productconcept, dat het evolutieproces van het
leren schrijven van bij de start en doorheen de vier fasen consequent begeleidt. De waskrijtstift leert in een eerste fase de
juiste pengreep en drukcontrole aan. Ze werd speciaal ontworpen om zowel rechts- als linkshandige kinderen van bij
de aanvang de juiste pengreep aan te leren. Kleuters hebben
op jonge leeftijd namelijk niet altijd een voorkeurshand en
Sylvie Tramasure: “Het staat als een paal boven water dat een goed
kunnen dus met deze waskrijtstift beide handen uitproberen. schrijfinstrument essentieel is. Men leert niet met om het even wat
Het vulpotlood wordt vooral gebruikt bij de aanvang van het schrijven.”
basisonderwijs en leert precies schrijven aan. Op deze leeftijd
heeft het kind al een duidelijke handvoorkeur, een gegeven waar griffix® rekening mee gehouden heeft door een
versie voor rechtshandige kinderen en een versie voor linkshandige kinderen uit te brengen. Als voorbereiding
op de vulpen introduceert griffix® als derde stap een inktpen, waarmee vloeiende schrijfbewegingen aangeleerd
worden. De hoogste graad in het leerproces is het schrijven met een vulpen, waarmee kinderen vormvast leren
schrijven en een persoonlijk handschrift ontwikkelen. Zowel de waskrijtstift als het vulpotlood, de inktpen en de
vulpen beschikken over de unieke driepuntsgreep.
We horen een vergelijkbaar verhaal bij mevrouw Remacle: “Onze Akira wil alleen maar met zijn griffix® pennen
schrijven. Hij wil gewoonweg niets anders meer. Hij gebruikt griffix® niet alleen om te schrijven, maar ook om
te kleuren. Omdat griffix® leuk is, ziet Akira schrijven als een spel. Hij kijkt aandachtig naar het gezichtje dat op
de griffix® pen staat: als hij een lachje ziet verschijnen, weet hij dat hij zijn pen juist vasthoudt en dat motiveert
hem om verder te doen. Akira is dankzij griffix® veel aandachtiger tijdens het schrijven. Vroeger zweette hij van
de inspanning die het schrijven hem kostte. Nu schrijft hij probleemloos een blad vol – met de glimlach. Zelfs
mijn echtgenoot kocht een set griffix® voor zichzelf!”
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Binnen het kader van het kosteloos Vlaams basisonderwijs leeft de bezorgdheid bij sommige leerkrachten,
dat de gezamenlijke aankopen eerder naar goedkopere, minder kwalitatieve producten zouden neigen. Lees in
dit kader zeker ook het artikel uit het septembernummer 2008 van P & B, dat ter informatie als bijlage toegevoegd werd.
Hieronder vindt u alvast enkele spontane reacties van leerkrachten hieromtrent:
“Aangezien het onderwijs kosteloos moet zijn en wij geen verbruiksmaterialen aan de ouders mogen vragen, wordt er
op school vaak wat ‘goedkoper’ materiaal aangekocht. Hierdoor worden de lessen met betrekking tot ‘aanvankelijk
en mooi’ schrijven wat in het nauw gedreven.”
“Vele kinderen gebruiken schrijfmateriaal dat “in de mode” is of anderzijds dat ze als reclame krijgen. Dergelijk
schrijfmateriaal is niet gunstig om de schrijfmotoriek te verbeteren.”
“De media spelen vaak in op schoolbenodigdheden. Hoe kleurrijker, hoe flitsender, hoe ... des te beter wordt het
verkocht. Het commerciële aspect is vaak belangrijker dan het pedagogische.”
Hilde B. vindt het ‘kosteloos onderwijs’ relatief: “Gratis schoolgerief op school klinkt heel leuk en ik ondersteun
zeker en vast de achterliggende gedachte om ieder kind dezelfde kansen te geven en om lege boekentassen te
hebben. Echter: thuis hebben de kinderen ook gerief nodig. En iedereen weet hoe dat gaat met kinderen: ze verliezen al eens iets, of er breekt iets. Wat dan? Ik geloof er niet zo in.”
Els B., sinds 1997 klastitularis in het eerste leerjaar, geeft toe dat het kostenplaatje een belangrijke factor vormt.
“De aankoop van het schoolmateriaal wordt beslist door de rekenplichtige en de directie. Ik gebruik nog altijd
dezelfde schrijfinstrumenten die besteld werden in de periode van voor mijn aanstelling … Prijs is prioritair.
Volgens mij is de oorzaak van de steeds weerkerende foutieve pengreep te zoeken in het feit dat bij sommige
schrijfinstrumenten geen duidelijke vingerplaatsing is aangebracht. Sommige schrijfinstrumenten zijn te zwaar.
Sommige pennen hebben een zwakke punt die gemakkelijk scheef geduwd wordt. De kinderen draaien dan maar
wat met die pen tot er toch wat inkt uitkomt,” aldus Els B.

Hoe (on)bewust zijn ouders en (zorg)leerkrachten?
Het valt op dat zowel ouders als (zorg)leerkrachten zichzelf hoog inschatten als het gaat over hun kennis over
fijn- en schrijfmotoriek en over bewust omgaan met schrijfproblemen.
63 % van de ouders vindt dat hun kennis over fijn- en schrijfmotoriek redelijk goed tot heel uitgebreid is. Een
derde geeft toe dat de kennis slechts matig of nihil is. Dit is een vrij grote groep, die bijgevolg de schrijfproblemen van zijn kinderen onvoldoende zal kunnen inschatten. 3 % van de ouders vindt kennis over schrijfmotoriek
onbelangrijk.
De ouders schatten zichzelf blijkbaar hoger in dan de leerkrachten, want 70 % van de (zorg)leerkrachten vindt dat
ouders van kinderen met schrijfproblemen zich onvoldoende bewust zijn van de problemen. Dat betekent dat
ruim een derde van de ouders denkt dat zij meer dan genoeg weten over de problemen van hun kinderen, terwijl
de leerkrachten vinden van niet.
Vaak ontbreekt de interesse voor schrijfproblemen bij de ouders. “Ouders worden geïnformeerd en betrokken als
er zich problemen voordoen, maar ik heb de indruk dat de meeste ouders dit niet echt belangrijk vinden,” vertelt
Marijke T., leerkracht in het tweede leerjaar. “Veel collega’s nemen de moeite niet om ouders in te lichten over
schrijfproblemen omdat ze daar weinig op reageren. Doorverwijzing gebeurt enkel naar CLB, bij ons op school
beschikt bij mijn weten niemand over contactinformatie van schrijftherapeuten of grafologen.”
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Lisbeth D. werkt al 23 jaar als kleuterleidster. “Mijn taak bestaat erin om kleuters voor te bereiden op het
eerste leerjaar, via motorische spelletjes en schrijfoefeningen. Ik merk vaak een foutieve potloodgreep en vorig
schooljaar was de fijnmotoriek zwak en onnauwkeurig. Veel is volgens mij te wijten aan de houding van de kleuters: sommigen zetten zich in, maar voor veel kleuters is dat allemaal niet nodig – het lukt zo ook wel. Bij ons op
school beschikken we over voldoende middelen om alles aan te schaffen wat we nodig hebben en we besteden
ook voldoende aandacht aan dit aspect. Soms krijg ik van ouders te horen ‘waarom moet dit eigenlijk zo?’. Bij
elk oudercontact licht ik de ouders in over de evolutie. Maar niet alle ouders staan open voor de opmerking. Je
moet de ouders echt duidelijk inlichten, je moet ze voorbeelden geven waarom het noodzakelijk is dat de pengreep juist is en waarom de schrijfoefeningen mooi moeten zijn. Bijvoorbeeld: mooi kleuren is van belang bij het
rekenen, in het rekenboekje moeten ze blokjes kleuren om daarna te tellen en als dit niet juist gebeurt, tellen ze
nadien verkeerd. Ik heb het gevoel dat de uitleg te moeilijk gemaakt wordt voor de ouders,” aldus Lisbeth D. “Ik
ben voorstander van brochures voor de ouders, die de problematiek op een eenvoudige manier uitleggen, rijkelijk
geïllustreerd met voorbeelden.”
“De meeste ouders die ik vanuit mijn functie als zorgcoördinator ontmoet, nemen een afwachtende houding
aan. Sommigen stemmen onmiddellijk in met verder onderzoek of hulp door een kinesist(e). De reacties zijn
wisselend,” vertelt Christine B.
“Als er zich schrijfproblemen manifesteren, lichten we altijd de ouders in. Sommige ouders reageren gelaten,
andere springen mee op de wagen. Indien nodig krijgen de ouders een doorverwijzing. We hebben adressen in
ons zorgprogramma en we gaan altijd in samenspraak met de ouders op zoek naar de beste hulp,” aldus zorgcoördinator I. Van den Heuvel. “De kinderen die extra begeleiding krijgen, evolueren zeker en vast, maar bij een
aantal kinderen moet er elk jaar opnieuw, na de grote vakantie, een extra ondersteuning komen, zij het niet
altijd even lang. De ondersteuning die de kinderen thuis krijgen van de ouders is werkelijk heel belangrijk. Voor
de leerlingen die vanaf het tweede leerjaar met een foutieve pengreep binnenkomen, is het moeilijker om deze
af te leren, zelfs met aangepast schrijfmateriaal. De termijn om naar een correct handschrift te evolueren is sterk
leerlinggebonden en is afhankelijk van veel factoren, waaronder dus vooral de ondersteuning van de ouders.”

“Ik ben zelf leerkracht en ik geloof eerlijk gezegd niet dat al die leerkrachten die beweren dat ze veel aandacht besteden aan het schrijfproces, dit in de praktijk ook daadwerkelijk doen.”
“Het probleem met ouders is en blijft (zoals voor alle schoolse onderwerpen) dat je alleen maar de geïnteresseerde ouders kan bereiken. Vaak komen de ouders van kinderen met problemen niet naar school of staan ze niet
open voor een gesprek. Maar we kunnen het maar proberen al was het maar om verwarring voor de kinderen
omtrent de schrijfhouding tegen te gaan. Bij ons op school beschikken we over een fulltime leerkracht die zich
bezig houdt met allerlei schrijfproblemen – hetzij voor spelling, hetzij voor motoriek. De ouders worden op de
hoogte gebracht als de kinderen uit de klas worden gehaald tijdens de lessen schriftontwikkeling om bij deze juf
te werken. Ik heb hier nog nooit een ouder weigerachtig op weten reageren,” vertelt Els B.
82 % van de (zorg)leerkrachten zegt een redelijk goede tot heel uitgebreide kennis te hebben over fijn- en schrijfmotoriek. Verontrustend is wel dat bijna een vijfde van de leerkrachten toegeeft dat hun kennis nihil is! Hoe kan
deze groep dan een juiste schrijfhouding en een juiste pengreep aanleren als zij over geen enkele kennis terzake
beschikt?
Marijke T. geeft sinds 1983 les in het tweede leerjaar. “Ik ben zelf leerkracht en ik geloof eerlijk gezegd niet dat
al die leerkrachten die beweren dat ze veel aandacht besteden aan het schrijfproces, dit in de praktijk ook daadwerkelijk doen. Op onze school bijvoorbeeld hebben we twee juffen in het eerste leerjaar. De ene juf besteedt
veel aandacht aan het schrijfproces, de andere kijkt er niet eens naar om. Ook mijn collega van het andere tweede
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leerjaar schenkt geen aandacht aan het schrijfproces. Je
merkt dat meteen als je eens in een andere klas moet
vervangen. Als je een leerling er op wijst dat de pengreep
verkeerd is en als je aan die leerling vraagt ‘heeft je juf
dat nog niet gezegd’ en als antwoord ‘neen’ krijgt, dan
weet je het wel … Het probleem is dat dit altijd terugkeert. Als er in de kleuterklas geen aandacht aan besteed
wordt en in het eerste leerjaar ook niet, dan is het heel
moeilijk om in het tweede leerjaar te corrigeren,” getuigt Marijke T. “Volgens mij moet er nog veel werk ‘op
het veld’ gebeuren, ook in het kleuteronderwijs. De juf
van de derde kleuterklas hanteert een volledig verkeerde
pengreep en sommige kleuters bootsen dit gewoonweg
na. De schooldirecties hebben volgens mij als taak om er
op toe te zien of alle leerkrachten voldoende aandacht
aan een correcte pengreep besteden.”
Ruim tweederde van de ouders vindt dat er op school
meer aandacht moet gaan naar het schrijfproces. Dat
impliceert dat er op vandaag, volgens aanvoelen van
de ouders, te weinig aandacht aan besteed wordt. De
therapeuten trekken nog harder aan de alarmbel: bijna
unaniem (92 %) oordelen zij dat de scholen meer aandacht moeten schenken aan het schrijfproces.

Het is noodzakelijk om veel aandacht te besteden aan het schrijfproces:
pengreep, bladligging, zithouding,... Kinderen moeten hier voortdurend
op gewezen worden zodat uiteindelijk de correcte houding een spontane
houding wordt.

Verder meent 70 % van de therapeuten dat ouders van
kinderen met schrijfproblemen zich onvoldoende bewust zijn van de problemen. Dit aantal komt overeen met de mening van de leerkrachten. We mogen er dus
inderdaad van uitgaan dat ouders onvoldoende de ernst van schrijfproblemen inschatten.
Enkele spontane reacties van verschillend leekrachten:
“Foutieve houdingen worden heel vaak door de ouders geaccepteerd als gewoon gemakkelijk. Als je als leerkracht
hen erop aanspreekt, vinden zij dit absoluut niet nodig!”
“De ouders beseffen het belang van goed schrijfgerief meestal niet.”
” Ouders besteden geen of onvoldoende aandacht aan het schrijfmateriaal... als het maar mooi is.”

“Ouders verwachten soms zoveel en slaan daardoor de belangrijke stap over en willen hun kind al direct cijfers en
letters leren schrijven. De voorbereidende stap van bewegingen maken vanuit het lichaam (grote bewegingen) en
nadien deze bewegingen verfijnen zijn ZO belangrijk en MOETEN eerst goed gaan alvorens kinderen fijn op een
blaadje papier kunnen schrijven!!”
80 % van de therapeuten vindt dat ouders zich onvoldoende bewust zijn van de mogelijke oplossingen voor de
bestaande schrijfproblemen. De leerkrachten zijn volgens de therapeuten beter op de hoogte dan de ouders,
maar toch vindt 43 % van de therapeuten dat leerkrachten zich onvoldoende bewust zijn van schrijfproblemen.
62 % van de therapeuten vindt dat de leerkrachten zich onvoldoende bewust zijn van de mogelijke oplossingen
voor schrijfproblemen.
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Enkele spontane reacties die tijdens het onderzoek opdoken:
Therapeut: “De leerkrachten zijn zich vooral onvoldoende bewust van de invloed van het schrijfmateriaal
op het schrijfproces.”
Therapeut: “Leerkrachten zouden beter opgeleid moeten zijn om schrijfmotoriek aan te leren en om problemen
tijdig op te sporen, te begeleiden en/of door te verwijzen”
Leerkracht: “In onze school sturen we vaak kleuters door naar kinesisten die op een zeer goede manier werken om
vanuit de schouderbeweging naar een fijne potloodgreep te komen. Toch merk ik vaak dat we veel naast elkaar
werken , terwijl zij (de therapeuten) soms heel goede oefeningen aan de leerkrachten kunnen doorgeven om de fijne
motoriek te verbeteren en te oefenen. Helaas gebeurt dit allemaal naast elkaar (school - therapeuten)”
Leerkracht: “De voeling met het blad is heel belangrijk. Het gebruikte schrijfgerief mag zeker niet ‘glijden’. Daarom
wordt er eerst twee schooljaren met potlood geschreven en pas in het derde leerjaar overgestapt op vulpen. Dit
geeft heel goede resultaten. Zelf heb ik ook 1 jaar in het eerste leerjaar lesgegeven en heb ik een heel uitgebreide
cursus over schrijfmotoriek gevolgd bij Marc Litière.”
Leerkracht/Logopediste: “Als leerkracht krijg je toch te weinig inzicht in het ontwikkelingsproces van lateralisatie(4)
en de problemen die hieruit voortvloeien als dit proces niet ‘normaal’ verloopt. Als logopediste en bijkomende
zorgcoördinator merk ik dat ik hierin een extra bijdrage kan leveren om reeds vanuit de kleuterklas opbouwend te
werken. Daarbij is de derde kleuterklas de spilklas. Onze school geeft nog een materialenlijst mee voor de ouders
waarin we onze voorkeur uiten en tips geven voor goed schrijfmateriaal.”
Schrijftherapeut Marc Litière nuanceert: “Het is niet echt zo dat leerkrachten zich onvoldoende bewust zijn van
de problemen, maar ze staan er te weinig bij stil, ze besteden er te weinig tijd aan of ze hebben de tijd niet of de
expertise om er mee te werken. Hun opleiding schiet tekort wat betreft schrijfmotoriek en er is absoluut geen
uniformiteit (interscolair en intrascolair).”
Wat vast staat is dat veel leerkrachten geïnteresseerd zijn in nuttige informatie en hulpmiddelen.
Ze staan niet stil bij wat ze al weten en zijn voortdurend op zoek naar nog meer en betere informatie
om zodoende de kinderen nog beter te kunnen
begeleiden. 87 % van de (zorg)leerkrachten vinden
de informatie die ze op school ontvangen voldoende, maar ze verwelkomen extra informatie
en hulpmiddelen. Dit heeft ook Pelikan ondervonden door het grote succes van de website :
www.ikleerschrijven.be en de duizenden aanvragen voor schrijfonderleggers.
Therapeut: “Het zou niet zou slecht zijn moesten wij als kinesitherapeuten en meer specifiek psychomotoor therapeuten in de 2-3de kleuterklas en 1e leerjaar enkele lesjes kunnen geven aan de leerkrachten over pengreep, schrijfhouding en schrijfbewegingen.”

Schrijfdidactiek in de lerarenopleiding?
De leerkrachten zijn niet mals over de kwaliteit van hun opleiding, daar waar het schrijfproblemen betreft. 71 %
van de ondervraagde (zorg)leerkrachten vindt de informatie die ze tijdens hun opleiding ontvangen hebben matig
of nihil. De meeste leerkrachten hebben het gevoel dat ze inzake deze materie aan hun lot overgelaten worden.
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Ook de therapeuten dringen aan op een betere vorming tijdens de opleiding.
Therapeut: “De aandacht voor de schrijfdidiactiek wordt nog in de basisopleiding van leerkrachten onvoldoende
aangeboden. Het proces moet onderdoen voor een snel product. Hier moet dringend wat aan gedaan worden.”
Therapeut: “Ik zou graag zien dat leerkrachten minder vasthouden aan een bepaalde methode. Daarvoor is het
wel nodig dat in hun opleiding veel meer aandacht aan het leren schrijven wordt besteed. Therapeutisch gezien is
het ideaal om een kind al in de kleuterleeftijd te zien, dan moeten de signalen wel door de leerkrachten herkend
worden.”
Ook Sylvie Tramasure meent dat er werk aan de winkel is inzake de opleiding van leerkrachten. “Ik heb echt
het gevoel dat leerkrachten aangemoedigd moeten worden om het belang van de schrijfmotoriek naar waarde
te schatten. Leerkrachten moeten ook leren om de symptomen van schrijfproblemen te ontdekken: een kind
dat trager schrijft dan de andere, is de inspanning die het schrijven kost in verhouding met het schrijfresultaat,
kinderen die eenvoudigweg weigeren om nog te schrijven … Leerkrachten moeten weten hoe ze daarmee om
moeten gaan en ze moeten ook de ouders beter informeren. Ik vind ook dat leerkrachten het element motivatie
niet uit het oog mogen verliezen. Schrijven mag geen lastig karwei zijn voor de kinderen. Ze leren veel sneller
als het leren schrijven als een spel ingekaderd wordt. Het aanmoedigen van kinderen is o zo belangrijk. Krijgt
ieder kind wel de nodige aanmoediging? Ook het psychologische aspect mag niet onderschat worden: sommige
kinderen ontwikkelen minderwaardigheidscomplexen als ze niet goed kunnen schrijven. Ook dit onderwerp
dient aangekaart te worden tijdens de opleiding. Het hoofdprobleem situeert zich volgens mij op het niveau
van de opleiding. Leerkrachten leren niet meer hoe ze kinderen moeten leren schrijven. De leerkrachten moeten
het allemaal zelf uitzoeken,” meent Sylvie Tramasure. “Ook naar het kleuteronderwijs toe is er nog werk aan de
winkel. Kleuterleidsters dienen meer aandacht te schenken aan het correct vasthouden van een stift of waskrijt.
In het kleuteronderwijs wordt de basis voor het leren schrijven gelegd. Deze fase is niet te onderschatten.”
Judith Langenaeken nuanceert: “In het tweede jaar van de lerarenopleiding wordt aandacht besteed aan het
onderwerp schrijfmotoriek. Binnen dit cursusgedeelte komen verschillende zaken aan bod, zoals de voor- en nadelen van de verschillende schrijfinstrumenten, hoe je het beste je materiaalkeuze maakt, hoe je het schrijven
het beste voortoont op het bord, hoe je met werkblaadjes voor links- en rechtshandigen moet werken, hoe je een
juiste zithouding moet aanleren, hoe je het beste je blad legt, hoe een schrijfles moet opgebouwd worden, enz.
Deze onderwerpen komen stuk voor stuk aan bod. Het pakket omvat in totaal 6 lesuren. Daarnaast moeten de
kandidaat-leerkrachten zelf het schrift oefenen thuis. Ze moeten ook slagen voor een schrijfexamen.”

De stagiairs die ik de laatste jaren over de vloer kreeg, keken
alsof ze het in Keulen hoorden donderden toen ik hen wees op het
feit dat zij een voorbeeldfunctie hebben en dus zelf een
juiste pengreep moeten hanteren.”
Marijke T., leerkracht in het tweede leerjaar, lijkt deze opvatting niet te delen. “Ik heb de indruk dat er helemaal
niet meer over schrijfmotoriek gesproken wordt tijdens de opleiding. De stagiairs die ik de laatste jaren over de
vloer kreeg, keken alsof ze het in Keulen hoorden donderden toen ik hen wees op het feit dat zij een voorbeeldfunctie hebben en dus zelf een juiste pengreep moeten hanteren. Tel daarbij dat de meeste stagiairs zelf de juiste
schrijfwijze van de letters niet eens kennen …,” reageert ze ontgoocheld. “Ik weet niet meer hoeveel tijd er tijdens
mijn opleiding aan schrijfmotoriek besteed werd, maar ik weet wel nog dat elke les plastische opvoeding begon
met schoonschrift aan het bord of tussen twee lijntjes. Dit nam slechts een klein gedeelte van de les in beslag,
maar het steeds weer herhalen heeft me veel bijgebracht.”
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Christine B. werkte 10 jaar als logopediste en schoolde zich om
tot lerares. Ze werkt nu vijf jaar als onderwijzeres waarvan twee
jaar halftijds als zorgcoördinator. “Als zorgcoördinator stimuleer
ik kleuterleidsters om de juiste pengreep na te streven bij de kleuters, en dit vanaf de tweede kleuterklas. Samen bekijken we voorbereidende schrijfoefeningen en bouwen we deze verder uit. Als
juf in het eerste leerjaar is het mijn taak om toe te zien op een
goede schrijfhouding, juiste pengreep, correcte bladligging alsook
het aanbrengen van de verschillende lettervormen en cijfers en na
verloop ook van de letterverbindingen en al eens de leestekens. Ik
denk dat er op het vlak van opleiding vooral meer aandacht aan
de kleuterleidsters moet besteed worden, want daar wordt de basis van het schrijven gelegd. De schrijfprogramma’s in de lagere school zitten vrij goed in elkaar en leerkrachten eerste leerjaar zijn, meen ik, toch onderbouwd
genoeg om de probleemgevallen te onderscheiden om correct te kunnen doorverwijzen,” zegt Christine B. “Binnen mijn opleiding logopedie heb ik een cursus psychomotoriek gevolgd waarbinnen een onderdeel schrijfmotoriek was. De opleiding lerares volgde ik via de Examencommissie. Tijdens het examen ging heel veel aandacht naar het zelf duidelijk schrijven, maar er werd geen bladligging, pengreep of schrijfhouding gecontroleerd.”
“Tijdens mijn opleiding werd weinig aandacht aan het schrijfproces geschonken. Er werd wel van ons verwacht
dat onze lesvoorbereidingen in ‘perfect’ handschrift gemaakt werden en dat ons bordschrift volgens de methode
van de school toegepast werd,” reageert Ingrid VdH.
“Leerkrachten zouden meer informatie en opleiding moeten krijgen. Over het onderwerp schrijfproblemen heb
ikzelf weinig onderricht gekregen tijdens mijn opleiding. Ik heb wel al zelf informatie opgezocht,” verklaart Els
B. “De tijd die aan het schrijfproces besteed werd tijdens mijn opleiding was heel beperkt. We kregen vier lestijden de tijd om zelf volgens Schneider te oefenen op een schoolbord en dat was het. Bladligging, schrijfhouding,
voorbereidende oefeningen en vingergymnastiek kwamen totaal niet aan bod! Tijdens de doorlichting was de

“Tijdens het examen ging heel veel aandacht naar het zelf duidelijk
schrijven, maar er werd geen bladligging, pengreep of schrijfhouding
gecontroleerd.”
betreffende docent bovendien afwezig wegens ‘ziekte’ …”
Volgens schrijftherapeut Marc Litière dient tijdens de opleiding meer nadruk gelegd te worden op doorverwijzing
in geval zich schrijfproblemen manifesteren. “Leerkrachten moeten kinderen sneller doorverwijzen voor onderzoek. Communicatie, samenwerking, vertrouwen en goede diagnostiek zijn hierbij voorwaarden. Meer procesgericht werken ipv productgericht werken is nodig op school en uniformiteit wat betreft schrijfmethode, materiaal,
uitleg en proces en dit over de jaren heen en indien mogelijk ook interscolair. Utopie ? Verder moet er meer informatie komen over goed schrijfmateriaal en meegroeimateriaal en over welke schrijfmethodes nu juist goed
of minder goed zijn en waaraan een goede schrijfmethode moet voldoen en waarom. Hierbij mogen we niet
vergeten wat er het belangrijkste is in heel deze problematiek: het kind en zijn welzijn en betrokkenheid. Niet
het leerplan, niet de eindtermen, niet een bepaalde opgelegde schrijfmethode, maar wel het zich ontwikkelend
en bewegend kind geeft aan wat en hoe we dit moeten doen,” aldus nog Marc Litière.
Daartegenover staat dat men niet uit het oog mag verliezen dat een leerkracht zich moet aanpassen aan de
schrijfmethode die een bepaalde school gekozen heeft. “Het is niet de leerkracht die de schrijfmethode kiest,
maar de school. Binnen eenzelfde school wordt in alle leerjaren dezelfde schrijfmethode toegepast. Vandaag bestaan er verschillende vereenvoudigde schrijfmethodes met minder krullen om kinderen te leren schrijven,” weet
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Judith Langenaeken. “De realiteit toont ons echter dat veel scholen blijven vasthouden aan de oude
methodes met het klassieke lettertype zoals bijvoorbeeld “Broeders Schneider”. Vooral de hoofdletters zijn heel
moeilijk binnen deze schrijfmethodiek. Mij lijkt het dat sommige leerkrachten en scholen zich te weinig informeren. Anderzijds is het beschikbare budget voor studiemateriaal in sommige scholen beperkt. Men mag ook
niet vergeten dat, als men in het eerste leerjaar verandert van schrijfmethode, dat de hele school moet overschakelen. Want wat je leert in het eerste leerjaar, loopt door in het tweede, derde, … leerjaar. De nieuwe en
vereenvoudigde schrijfmethodes zijn volgens mijn mening voldoende goed uitgewerkt. In principe kunnen ze
perfect toegepast worden. Maar soms merk je ook een zekere vorm van onwil: sommige scholen willen hun
leerkrachten niet te veel belasten en willen ze geen extra werk geven, dus drukken ze het nieuwe schrijfsysteem
niet door. Anderzijds zijn er ook leerkrachten die de inspanning niet willen leveren om af te stappen van hun vertrouwde schrijfmethode. Een ding is zeker: er bestaat geen uniformiteit in België. Dit is echter niet te wijten aan
de lerarenopleiding, maar aan de structuur van ons onderwijssysteem. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een
leerkracht, die tijdens zijn of haar opleiding een bepaald schrift oefent en dit perfect beheerst, na aanwerving
op een school moet overschakelen naar een ander schrift of naar een ander schrijfsysteem. Dit vergt zeker een
aanpassing en we kunnen in onze opleiding niet alle schrijfmethoden behandelen of inoefenen. Daar ontbreekt
de tijd gewoonweg voor.”
Hierop inspelend laten we Ann Berteele van Uitgeverij Zwijsen aan het woord. “We ontwikkelden de nieuwe
schrijfmethode ‘ik pen!’ vanuit de klaspraktijk, precies om schrijfproblemen bij beginnertjes mee te helpen opvangen. Zo werkt de nieuwe schrijfmethode bijvoorbeeld op basis van losse letters, waarbij alle overbodige krullen zijn weggelaten, zowel voor de kleine letters als voor de hoofdletters. Het schrift is sober maar verzorgd,
waardoor het ook voor motorisch zwakke kinderen uiterst geschikt is. Belangrijk is ook dat de schrijfmethode
kindvriendelijk is en op een speelse en uitnodigende manier de technische vaardigheden van het schrijven bijbrengt. We stellen vast dat het besef, dat er meer nood is aan aandacht voor het schrijfonderwijs, groeit, ook in
de hogere jaren van het basisonderwijs.”

Rol van de overheid
De overheid kan een belangrijke bijdrage leveren inzake schrijfproblemen en de mogelijke oplossingen.
“In de eerste plaats lijkt het nuttig dat de overheid alle betrokken partijen, die rechtstreeks of onrechtstreeks te
maken hebben met het leren schrijven, te informeren over de symptomen van schrijfproblemen, de mogelijke
gevolgen ervan en oplossingen. Het is vooral belangrijk dat ouders weten waar ze terecht kunnen in geval van
problemen. Brochures voor ouders en (zorg)leerkrachten vormen een mogelijkheid,” zegt Sven Vergauwen.
“De rol van de overheid is beperkt,” meent Judith Langenaeken. “Leren schrijven is wel degelijk opgenomen in
de leerplannen voor de lagere school, maar het is vrij vaag omschreven. Iedere school heeft de vrije keuze om de
manier waarop ze het leren schrijven invullen, zolang de doelstelling – leren schrijven – maar bereikt wordt. Het
is mijns inziens niet de taak van de overheid om dit te gaan opleggen. Bovendien zijn er verschillende schrijfmethoden, ontwikkeld door verschillende bedrijven, het zou tegen de regels van de vrije concurrentie indruisen
om er daar een uit te kiezen en deze verplicht te maken voor alle scholen. Ik blijf er bij dat de verantwoordelijkheid om kinderen op een juiste manier te leren schrijven bij iedere leerkracht individueel ligt.”
“Ik denk dat het de taak is van de overheid om te investeren in bijscholing voor leerkrachten. Ik vind ook dat de
overheid de aankoop van degelijk schrijfmateriaal moet promoten,” meent Marijke T., leerkracht in het tweede
leerjaar.
“Van overheidswege zouden er maatregelen genomen moeten worden waardoor kleinere klasgroepen mogelijk
gemaakt worden,” zegt Lisbeth D. “De overheid zou minder eisen moeten opleggen en meer kindgericht moeten
werken. De oplossing voor de schrijfproblemen ligt volgens mij in tijd maken, creativiteit toelaten, experimen-
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teren, minder druk vanuit de ontwikkelingsdoelen. Als we
kleinere klasgroepen zouden hebben, zouden we meer tijd
kunnen spenderen per kleuter en zouden we nauwkeuriger
kunnen werken en meer aandacht kunnen schenken aan
problemen. We moeten de problemen niet uitmelken maar
speels aanpakken en dat kan nu niet. Vroeger kon dit ook niet,
maar nu zijn de eisen anders en nu behalen we die ook niet of
je moet stressen om het goed te doen. De overheid moet ook
meer onderling overleg tussen de verschillende specialisten
en de scholen stimuleren.”
“Ik zie zeker nut in een brochure met de verschillende deelvaardigheden binnen de lateralisatiefasen en voorbereidende schrijffasen met illustratie van verschillende oefeningen en materialen voor de kleuterleidsters. Ook
een brochure voor de juffen uit het eerste leerjaar lijkt mij noodzakelijk, met aanwijzingen voor een eventuele
doorverwijzing,” zegt Christine B.
“De overheid heeft zeker en vast een belangrijke rol te spelen binnen de problematiek rond schrijfproblemen,”
bevestigt Ingrid VdH. “Een betere opleiding voor de toekomstige leerkrachten is een must. Verder moet de overheid een eenvoudig en vooral eenduidig leerplan uitschrijven. Er dient ook eenzelfde schrijfmethode bepaald te
worden die voor alle scholen gelijk is.”
“De overheid zou bijscholingen moeten subsidiëren. Ook extra budget uittrekken voor aangepast schoolmeubilair lijkt me essentieel,” zegt Els B.
Christian Dupont, Minister van het Verplicht Onderwijs voor de Waalse Gemeenschap, erkent het belang van
Leren Schrijven en gaf volgende reactie:
“L’apprentissage de la lecture et de l’écriture sont des priorités pour le Ministre Christian Dupont et la
Communauté française. Une problématique que la Communauté française prend à bras le corps. Une réunion est
d’ailleurs prévue avant la rentrée scolaire avec différents partenaires concernés par l’apprentissage de l’écriture (inspecteurs et professeurs chargés de la formation de l’enseignant).
Ces deux compétences s’apprennent d’ailleurs en relation l’une avec l’autre. Le graphisme est une des composantes
de l’apprentissage de l’écriture mais pas la seule.
La Communauté française a mis en place un système d’évaluation externe des compétences de l’écriture en
2ème et 5ème primaire et en 2ème secondaire. Des pistes sont ensuite proposées aux écoles pour améliorer leurs
résultats. Il y a en outre un service d’inspection dans les écoles et un conseil pédagogique qui accompagne les écoles.
La Communauté française compte par ailleurs augmenter la gratuité dans les écoles : il faut savoir que plus la CF
donne des moyens à une école, plus elle est exigeante au niveau de la gratuité.
Concernant la télévision et l’informatique, il y a certes une modification de comportement. Les PC et la télévision doivent être une source de progrès, mais certainement pas au détriment de l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture.
Quant au recours aux thérapeutes, le problème est la plupart du temps un problème de pédagogie et de didactique
qui doit être traité au sein de l’école. La médicalisation doit être l’étape ultime (cas plus graves, …)
Il faut enfin souligner que dans l’apprentissage du geste graphique, il est important que l’élève utilise divers « outils
» (bics, marqueurs, feutres, crayons, stylos, …).
L’élève doit acquérir une graphie socialement acceptable (c’est-à-dire qu’il doit écrire pour être compris).
Vrije vertaling:
“Het leren lezen en leren schrijven zijn prioriteiten voor minister Christian Dupont en de Waalse gemeenschap.
De Waalse gemeenschap neemt deze problematiek ter harte: een vergadering met verschillende betrokkenen docenten en inspecteurs die instaan voor de lerarenopleiding - omtrent Leren Schrijven staat nog voor het nieuwe
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schooljaar op de planning. Beide competenties – Leren Lezen en Leren schrijven – staan in nauw verband
met elkaar. Het grafisme is één van de aspecten van het leren schrijven maar niet het enige.
De Waalse gemeenschap heeft een extern systeem op poten gezet om in het 2de en 5de leerjaar en het 2de middelbaar de competenties m.b.t. Leren Schrijven te evalueren. Nadien krijgt de school een werkpiste aanbevolen
om de resultaten te verbeteren. Er zijn bovendien, ter ondersteuning, inspectie- en pedagogische diensten aanwezig in de scholen.
De Waalse gemeenschap rekent erop om het kostenplaatje in de scholen te verlagen : u moet weten dat hoe
meer middelen de Waalse Gemeenschap ter beschikking stelt aan de scholen, hoe veeleisender ze is betreffende
gratis onderwijs.
Betreffende televisie en informatica zijn er duidelijke gedragsveranderingen bij jongeren. De computers en TV’s
moeten een bron van vooruitgang zijn, maar zeker niet ten koste van het Leren Lezen en Leren schrijven.
Met betrekking tot de therapeuten is het probleem vaak een pedagogische en didactisch probleem, die opgevolgd dient te worden in de school. De overstap naar specialisten mag enkel gebeuren in een laatste fase (bij de
ergste gevallen).
Tot slot is het uitermate belangrijk dat tijdens de leerfase van de schrijfmotoriek, de leerling verschillende schrijfinstrumenten gebruikt. (balpen, vulpen, stiften, potloden,…)
De leerling moet een sociaal aanvaardbare handschrift bekomen, de leerling moet zich schriftelijk kunnen uitdrukken.”

Besluit

De schrijfproblemen in België zijn ernstiger dan aanvankelijk
aangenomen: bijna 1 op 3 kinderen kampt met schrijfproblemen,
ruim 1 op 10 kinderen ondervinden zelfs zware schrijfproblemen.
Verschillende oorzaken liggen hiervan aan de basis, zowel thuis als op school, en zijn bovendien gespreid in tijd.
De problematiek is complex en veelzijdig, ook omdat het leren schrijven zowel thuis als op school dient opgevolgd te worden. Kinderen spelen en knutselen minder, zijn minder creatief bezig en de ontwikkeling van de fijnmotoriek in het algemeen neemt af. De intrede van tv en pc heeft ongetwijfeld ook een invloed. Ouders hebben
minder tijd om met hun kinderen te spelen en te knutselen. Voor de opvolging van het huiswerk en de evolutie
van het kind en zijn schrijfproces ontbreekt meer en meer de tijd.
Veel ouders zijn zich niet bewust van de oorzaken en gevolgen van schrijfproblemen en onderschatten de impact
van ervan op lange termijn – idem bij leerkrachten. Ook aan de kant van de leerkrachten is ruimte voor verbetering.
De leerkrachten zijn zich wel bewust van het belang van Leren Schrijven, maar beschikken vaak niet over de
nodige informatie of vakkennis, hulpmiddelen of tijd om het Leren Schrijven op een correcte manier aan te leren.
Dit geldt zowel in het kleuter- als basisonderwijs.
De interesse en motivatie om beter om te gaan met schrijfproblemen is er wel degelijk. In het kleuteronderwijs
dient dringend meer aandacht te komen voor fijnmotoriek en een juiste pengreep. De aandacht voor het schrijfproces is sterk persoonsgebonden, zowel aan de kant van de ouders als aan de kant van de leerkrachten. Tijdens
de opleiding van de leerkrachten wordt onvoldoende aandacht geschonken aan het schrijfproces, bijscholing
terzake blijkt ondermaats.
Er bestaat geen uniformiteit betreffende de te gebruiken schrijfmethode, iedere school handelt naar eigen goeddunken. De vraag rijst of sommige schrijfmethodes niet verouderd zijn, hoedanook nieuwe methodes doen langzaamaan hun intrede.
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Leerkrachten staan onder tijdsdruk waardoor het leertempo te hoog ligt. De kinderen krijgen de kans en de tijd
niet om goed te leren schrijven. Vaak worden slechte schrijfmaterialen gebruikt tijdens het leren schrijven,
onwetendheid en prijs liggen hiervoor aan de basis. De nieuwe maatregel van Minister Vandenbroucke – kosteloos basisonderwijs in Vlaanderen - vormt terzake een mogelijk bijkomend risico. Alle partijen erkennen dat er
een probleem is, echter niemand neemt de verantwoordelijkheid op zich. Bovendien wordt er te weinig belang
gehecht aan correct leren schrijven – schrijven is ondergewaardeerd.
De meest voorkomende schrijfproblemen zijn: verkeerde pengreep, gespannen en krampachtige schrijfhouding,
onregelmatige lettergrootte, heel traag schrijven, concentratieproblemen. Pedagogisch verantwoord schrijfmateriaal dat de driepuntsgreep stimuleert, kan de meeste van de schrijfproblemen oplossen. Er zijn schrijftherapeuten die deze problemen kunnen verhelpen, doch de meeste ouders en leerkrachten weten niet tot wie
ze zich het beste richten. De Waalse ouders hebben meer het gevoel dan de Vlaamse ouders dat ze door de school
in de steek gelaten worden / dat ze er alleen voor staan. Er zijn te weinig gespecialiseerde schrijftherapeuten.
Zowel leerkrachten als ouders als therapeuten geven te kennen dat zij beter willen samenwerken.
De problemen manifesteren zich meer bij jongens dan bij meisjes, vaak duurt het maanden of jaren voor de
schrijfproblemen herkend en aangepakt worden.
Verschillende oplossingen zijn mogelijk om de schrijfproblemen te beperken:
1) betere opleiding voor leerkrachten
2) sensibilisering van zowel ouders als leerkrachten, betere kanalisatie van informatie, doorverwijzing,
betere samenwerking tussen ouders, leerkrachten en therapeuten, meer en correcte informatie rond
leren schrijven is een noodzaak
3) 1 uniforme, eenvoudige schrijfmethode en invoering van een procesgerichte structuur ; echter dan
stelt zich het probleem ‘wat met de vrije markteconomie’
4) aanwenden pedagogisch schrijfmateriaal dat de driepuntsgreep stimuleert
5) kindgerichte aanpak stimuleren van overheidswege (ipv leerplannen en eindtermen) en vanuit 		
de scholen (zij moeten hun aanpak in vraag durven stellen, alle leerkrachten dienen op dezelfde lijn
te staan)
6) dringende nood aan meer oefenen, meer herhalen
7) schrijfproblemen tijdig ontdekken – diagnostiek voor therapie – stop met het probleem op de lange
baan te schuiven!

Met dank aan alle mensen en ondervraagden die meewerkten aan dit onderzoek en die zich belangeloos inzetten
voor een bewustwording omtrent schrijfproblemen.
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Marc Litière
Licentiaat lichamelijke opvoeding
Licentiaat kinesitherapieen
Psychomotorisch systeemtherapeut
Gespecialiseerd in psychomotorische diagnostiek en -therapie bij kinderen
Alle uitgaven van Marc Litière :
Ik kan dat niet! zegt mijn kind, Omgaan met faalangst bij kinderen
Juf, mag ik overvaren?, Schoolrijpheid. Als je kind naar de basisschool gaat
Mijn kind leert schrijven, En hoe kan ik helpen?

Sylvie Tramasure
Graphologue diplômée
Membre professionnel de l’Association Belge de Graphologie
Graphothérapeute

Sven Vergauwen
Managing Director Pelikan Belux nv/sa
“We hadden wel aangevoeld dat er problemen bestonden rond leren
schrijven, maar dat er zoveel duizenden kinderen zijn die met schrijfproblemen te kampen hebben, neen, dat hadden wij zelf eerlijk gezegd
niet verwacht,”

Annick Olivo
Marketing Executive Pelikan Belux nv/sa
“Wij willen leerkrachten en ouders informeren en ondersteunen bij het
begeleiden van beginnende schrijvertjes. Het succes van onze website
www.ikleerschrijven.be en de speciale schrijfonderleggers van Piko de
Pelikaan, toont aan dat er interesse is vanuit het onderwijs om meer geïnformeerd te worden.”
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