
Verbinden of losloten?

Verbonden schr¡ft
versus blokschr¡ft

Steeds meer scholen overwegen de overstop
von verbonden schrift nqqr blokschrift. Wqt zijn de

voor- en nodelen vqn het qqnleren vqn het verbonden
schrift of het blokschriftvoor de motorische
en cognitieve ontwikkeling vqn het kind in

het reguliere bqsisonderwijs?
TEKST MARJON VAN SAMBEEK EN NICOTE SCHROIJEN

innen het reguliere basisonderwijs
wordt steeds minder tijd besteed
aan schrijflessen. Een toenemende
digitalisering heeft tot gevolg dat er
minder geschreven wordt. Het ver-

bonden handschrift wordt niet meer benoemd
in de officiële kerndoelen voor het basisonder-
wijs. Bij steeds meer leerlingen zijn onvoldoen-
de schrijfvoorwaarden aanwezig wanneer ze

starten met schrijfonderwijs in groep 3. Dit zijn

ontwikkelingen die ervoor zorgen dat steeds
meer scholen de overstap overwegen van
het verbonden schrift naar het blokschrift.

WATZEGTDE LITERATUUR?

Ter onderbouwing van de keuze voor het soort
schrift isin de literatuur gezocht naar de voor-
en nadef en van zowel verbonden schrift als

blokschrift. Deze staan weergegeven in tabel 1

ln de literatuur komen vooral motorische
voordelen naar voren met betrekking tot het
blokschrift. Het aanleren kost mindertijd en
vraagt minder motorische coördinatie.

Wanneer er motorische en/of cognitìeve pro-
blemen bestaan, lijkt het blokschrift daarom
een goed alternatief (Schwellnus, Cameron,
& Carnahan, 201 2).

Bij hetverbonden schriftworden met name
cognitieve voordelen aangegeven, het brein
maakt meer verbindingen en werkt efficiënter.
Het is nog niet duidelijk wat het effect voor de
cognitieve ontwikkeling op langere termijn is

wanneer er geen verbonden schrift meer wordt
aangeleerd. Wat betreft het schrijftempo en de
kwaliteit van het handschrift waren in de litera-
tuur geen eenduidige resultaten te vinden.

ERVAR¡NGEN U¡T DE PRAKTUK

Om ervaringen uit de praktijk te verzamelen,
hebben we enkele scholen benaderd die
schoolbreed zijn overgestapt naar het blok-
schrift als schrijlmethode. We vroegen hun een
vragenlijst in te vullen over de voor- en nadelen
van het blokschrift.Van de22 benaderde
scholen kwamen er vijf vragenlijsten terug.
Tabel 2 geefteen overzichtvan hetaantaljaren >>
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Tobel 1 - Voor- en nodelen
von hei verbonden schrift
en heT blokschrift
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