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Bovenbouw leert
leesbaar schrfven
Zowel leerkrachten als ouders constateren dat de leesbaarheid
van het handschrift van kinderen in de bovenbouw van de
basisschool langzarnerhand rninder wordt. Met het oog op
het voortgezet onderwijs rnaken zij zicln daar zorgeln over.
De vraag is of en hoe de leesbaarheid bij bovenbouw-
leerlingen verbeterd kan worden. Tlevens is de vraag wie
daarvoor tnoet zotgeÍl.

Door Alger uan Hagen

Leesbaarheid is de mate waarin het de lezer meer of
minder moeite kost een geschreven tekst te decoderen of
te lezen. Negen aspecten spelen daarbij een rol:r,2

1. De mate waarin de letters gemakkelijk van elkaar
herkenbaar zljn en steeds op dezelfcle wrjze zljn
geschreven.

2. De schriftgrootte van de rompletters.
3. De constantie van deze schriftgrootte.
4. De verhouding in hoogte van de rompletters met de

lus- en stokletters.
5. De mate van stabiliteit van de hellingshoek van de

letters.

6. De regelmaat van de afstand tussen de letters
onderling.

7. De regelmaat van de afstand tussen de woorden.
8. De mate van stabiliteit van het regelverloop.
9. De mate waarin er sprake is van verbonden schrift.

Plan van aanpak
Gedurende drie maanden, van september tot december
2007, is bij zestig leerlingen uit twee groepen 8 en bij
vier individuele leerlingen de volgende aanpak
uitgeprobeerd.
Stap 1

Allereerst is de leesbaarheid vastgesteld van een
'stelproduct', een verhaal van 4 à 5 zinnen, geschreven op
ongelinieerd papier. Het verhaal is beoordeeld op de
criteria hierboven.
Stap 2
Daarna is er een plan van aanpak gemaakt met als

einddoel dat alle letters leesbaar en constant geschreven
worden én even groot en met dezelfcle hellingshoek.

Stap 3
De laatste stap betrof de uitvoering van het plan en een

evaluatie na drie maanden oefenen. Twee keer per week
was er een oefensessie, en iedere schooldag werd vrjftien
minuten op school en zo veel mogelijk ook thuis door
de leerlingen geoefend.

Letterfrequentie
Het verbeteren van de ieesbaarheid van sommige letters
vereist het maken van een keuze. Die keuze kan
onderbouwd worden door te kijken naar de frequentie
waarin een letter in de geschreven taal bij
basisschoolleeriingen voorkomt.Vaak bl5kt dan dat niet
het hele handschrift onvoldoende is, maar enkele letters.
Deze moeten dan leesbaarder geschreven worden.

e 19,2'% I 3,8"/u

i 5.9% c 7.3"/o o 5,8%, a 7,6
u 1,9'% n 1,(1,()'t/o m 2,1To

h 2.9% k 2,5,/u -f 0,8"/u ,q 3,2 .i0,4 I ,.i 1,4

b 1.5n1' u 2,5"/, w 1,7

r 6,2% s 1,0'% =- 1,5

Fígtur 1 : Letterfreqrerr tíe

Motorisch woordweb
Bovenbouwleerlingen zijn gewend bij het vak taal met
een'woordweb' te werken. In een'woordweb' geven ze

via woordbegrippen aan wat bij een bepaald onderwerp
het meest essentiële is. Het werken met een'motorisch
woordweb'is een probaat middel om leerlingen inzicht
te geven wat er bij het schrijven van een letter,letterpaar



en woord komt kijken. Het dwingt leerlingen zich
bewust te worden van de essentie van de schrijfbeweging
en dit eÍficiënt in hun geheugen vast te leggen.

Link met sportbeoefening
Vooral jongens spreekt het aan, om bij het verstrekken
van nlotorische informatie over bewegingspatronen, links
te leggen met door hen beoefende sporten.Jongens
weten goed dat de kromming van de bal brj voetballen
aÍhankelijk is van de plaats waar de bal geraakt wordt. Dit
veroorz akt een bepaalde ballistische beweging. Schieten
nret'effect'noernen ze dat.Inzicht in het motorisch
bewegen, zo blijkt, versterkt bij hen de motivatie onr
gericht en geconcentreerd te oefenen.

Letteralfabet
Het werken nlet een eigen'letteralfabet', vanuit
motorische moeilijkheid ingedeeld, dwingt leerlingen
zich bewust te worden van de vormen die ze bij deze

letters hanteren. Het dwingt ze ook on alert te zijn d:rt

ze letters niet op verschillende wijzen moeten schrijven,
omdat dit de leesbaarheid schaadt. Een derde voordeel is

dat door het hanteren van een eigen letteralfabet
rekening wordt gehouden nlet de schrijfmotorische
mogelijkheden van een leerling (figuur 2).
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Figuur 2: Voorbecld uan eert itrgct,uld'leerlingalfabct'

Neerwaartse beweging
Our een letter te kunnen schrijven, nloet je weten weike
vornl de letter heeft, waar in de letter versneld moet
worden en waar de druk op de penpunt verhoogd. Bij
een letter kan met een punt aangegeven worden waar
precies de druk bg de neerwaartse beweging iets nloet
worden verhoogd én verlengd.

Lft
Figuur 3 : Neenuaartse bewegirqEdruk

Zelf beoordelen
Het opmerken en het zelf kunnen beoordelen dat de

leesbaarheid vooruit gaat,werkt bij leerlingen
stimulerend op hun tnzet bij het oefenen. Zij snappen
daardoor beter wat er, wat de leesbaarheid betreft, bij hun
schrijfproduct aan schort.

Verantwoordelijkheid
Leerlingen knnnen beter verantwoordelijk gernaakt

worden r.oor hnn eigen schrijfgedrag als ze precies

weten waar ze brj het schrijven op moeten letten.
Het rverken rnet een zeifontwikkeld'woordweb',
een eigen'letteralfabet' en vervolgens het zelf
beoordelen van hun schrijfwerk is een probaat

middel eebleken.

Koppelingen
De steeds terugkerende koppeling met taal bij het
oefenen van letters en woorden werkt positief op
de inzet en verhoogt de leesbaarheid van het
schrijfwerk br3 andere vakken. Het consequent

koppelen aan taal'uverkt bij leerlingen ook positief
op de stelontrvikkeling.-r

Vulpen
Leerlingen in de bovenbouw moeten zo veel
mogelijk rilet een vulpen schrijven. Die reageert

direct op drukverschillen op de penpunt;ballpoints
of gelpennen doen dat niet. De keuze voor de soort
vulpen hangt voor een deel af van de penvatting.
Vulpennen waarbij op het niveau van de penvatting
een zachte ondergrond zit, vangen overmatig
uitgevoerde druk enigszins op. Deze pennen
voorkomen brj leerlingen rnogelijk schrijÍkramp.

Handboek
Het is noodzakelijk gebleken dat zowel leerlingen
als behandelaars/leerkrachten bij hun
schrijfactiviteiten ondersteund worden door een

handboek. Dit biedt houvast om zowel op school
als thuis systematisch te oefenen.3
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Inzet leerling
Leersucces in deze fase is mede afhankelijk
van de ínzet van de leerling. Hij moet de

wil hebben om leesbaarder te schrijven en
leersucces zien is daarbij belangrijk.
Leervorderingen zijn eveneens afhankelijk
van de deskundigheid van de leerkracht en

de steun door de ouder.'Een goede trainer
verstaat de kunst om spelers maximaal te

laten presteren'.

L]itvoerders
Leerkrachten bieden nauwelijks hulp aan

bovenbouwleerlingen met
schrijfproblemen.+ Zij hebben te weinig
kennis van de materie en hebben ook niet
de vaardigheid ontwikkeld om eÍfectief
hulp aan zwakke schrijvers te bieden.
Daarom verwijzen zíj - of de ouders -
zwakke presteerders naar externen
(kinderfrsio- en ergotherapeuten). Er is wel
behoefte om samen met behandelaars
verantwoordelijk te zíjn voor de aanpak.

Een eerste vereiste is dat er
gemeenschappelijke kennis en

oefenmateriaal voorhand en zljn.

Enkele begrippen

Rornpletter:
letter die alleen een'romp'heeft.
Voorbeelden ztjn a, i, o, e, m, u
Stokletter:
letter die stok aan de romp heeft.

Voorbeelden zijn: t, d, p

Lusletter:
letter die aan de romp een bovenlus of onderlus heeft.

Voorbeelden zijn: h, l, g, j, f
Constantie van schrijfgrootte:
de mate waarin het een leerling lukt de letters even

groot te schrijven
Stabiliteit van hellingshoek:
de mate waarin alle letters in dezelfcle richting
geschreven worden
Regelverloop:
de mate waarin alle letters van een regel op een
denkbeeldige lijn zrjn geschreven

Verbonden schrift:
de mate waarin de letters in rvoorden aan elkaar zijn
geschreven

Schrijfrnotorische mogelijkheden :

de individuele variant bij een leerling om een letter
op een eigen manier te schrijven
Penvatting:
greep die een leerling hanteert bij het vasthouden van
een schrijfinstrument om vervolgens met deze greep

te schrijven
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Sarnenvattend
Het plan van aanpak heeft zíjn waarde bewezen.
Beoordelen van schrijfproducten kan via de negen
aspecten verlopen. Oefenen kan vooral bij zwakke
schrijvers beperkt worden tot letterreparatie, lettergrootte
en hellingshoek. Het toepassen van de voorgestelde
werkwijze kan de leesbaarheid van schrijfproducten
aanzienlijk verbeteren. Voorwaarden daarb rj zíjn dat
onderzoek van de schrijfproblemen en het aanbieden van
gerichte oefenstof door externen (kinderfisio- en
ergotherapeuten) wordt gedaan.s,c Leerlingen moeten bij
het oefenen tevens door leerkrachten en ouders worden
ondersteund.Toets- en oefenmateriaal moeten daarvoor
beschikbaar zíjn.
Naar verwachting zullen leerlingen, door gerichte
oefening zowel in de behandelsessie als thuis, hiervan
later in het voortgezet onderwijs veel baat hebben.
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