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Schrijven versus
typen: wat zegt de
neurowetenschap?
Jolien Francken (MSc, MA)
Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior, Centre for
Cognitive Neuroimaging, Radboud Universiteit Nijmegen

Computers en tablets zijn niet meer weg te denken uit onze
maatschappij en het onderwijs. Daarmee rijst de vraag of
het nog wel nodig is om kinderen letters te leren schrijven
– we hebben immers toetsenborden tot onze beschikking?
Onderzoek laat zien dat schrijven en typen een verschillend
effect hebben op diverse cognitieve functies. Dit beïnvloedt
niet alleen de schrijf-, maar ook de leesvaardigheid.
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Figuur 1:
Karakters die volwassenen moesten leren herkennen in de studie van Longcamp et al., 2008
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Figuur 2:
Hersengebieden die meer actief waren wanneer proefpersonen letters geleerd hadden door te schrijven
dan door te typen, tijdens het waarnemen van deze letters (Longcamp et al., 2008)
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Wat we weten over
schrijven versus typen
Letters (leren) schrijven met de hand verschilt in vier opzichten van typen:
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