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 voorwoorD

Het uitbrengen van deze publicatie over schrijven is voor APS-Talen een 
logisch vervolg op het boekje 'Lezen van 1F naar 4F'. De invoering van de 
referentieniveaus taal maakt dat doelen en uitvoering van taalonderwijs op-
nieuw doordacht worden. Wij zien dat de laatste tijd overal in het voortgezet 
onderwijs gebeuren. En was de aandacht daarbij eerst vooral gericht op het 
domein lezen, nu komen steeds meer vragen rond schrijven naar voren. 

Schrijven is een belangrijke vaardigheid. Een goed geschreven tekst over een 
onderwerp laat zien dat je het in de vingers hebt. Schrijven als activiteit helpt 
om kennis en inzichten te verhelderen en voor anderen zichtbaar te maken. 
Dat is niet alleen bij het vak Nederlands zo, maar ook – en misschien nog wel 
meer – bij andere vakken. 
Aan de andere kant is werk maken van schrijfvaardigheid een lastig thema in 
het voortgezet onderwijs. Het vele nakijken dat dit met zich mee lijkt te bren-
gen schrikt docenten Nederlands af. Voor nogal wat van hen is het bovendien 
de vraag hoe je de lessen zo organiseert dat leerlingen niet alleen maar veel 
schrijven, maar ook bewust en gericht werken aan hun schrijfvaardigheid. En 
niet te vergeten, hoe je de leerlingen hiertoe kunt motiveren. 
Docenten zijn waarschijnlijk ook onzeker ten aanzien van schrijfvaardigheids-
onderwijs. Er is echter nog geen of weinig onderzoek gedaan naar de feite-
lijke stand van het schrijfonderwijs in het vo. Voor het basisonderwijs heeft 
de Inspectie van het Onderwijs recentelijk (2010, 2012) vastgesteld dat het 
onderwijs in schrijven weinig ontwikkeld is. Misschien dat het in het voortge-
zet onderwijs beter gaat, maar er lijkt reden daaraan te twijfelen.

Met dit boekje willen we docenten op havo en vwo handvatten geven om 
schrijfvaardigheid met nieuw elan op te pakken. Het eerste hoofdstuk geeft 
een overzicht van wat er te weten valt over het ontwikkelen van schrijfvaar-
digheid in het onderwijs. Wij zetten recent onderzoek op een rij, uit Neder-
land en andere landen. Dat onderzoek laat zien dat er wel wat te verbeteren 
valt aan de gangbare praktijk en levert werkbare uitgangspunten voor een 
effectiever invulling van het schrijfonderwijs. 
Hoofdstuk 2 gaat nader in op de didactische uitgangspunten die volgen uit 
het onderzoek. Deze worden hier gekoppeld aan de doorlopende leerlijn 
schrijven, een instrument dat een kader biedt voor de opbouw van de schrijf-
vaardigheid vanaf klas 1 tot en met klas 6. Hoofdstuk 3 is gewijd aan het 
beoordelen van schrijfvaardigheid. Daarbij gaat veel aandacht uit naar het 
gericht werken aan de vaardigheid door het herschrijven op basis van feed-
back. In hoofdstuk 4 vindt de lezer een aantal voorbeelden van lessenseries 
waarin de didactische uitgangspunten uit de eerdere hoofdstukken concreet 
zichtbaar worden.
Onze dank gaat uit naar Ina Bieze (dr. Aletta Jacobs College, Hoogezand), 
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Robert Koobs (Stad en Esch, Meppel), Floor van Maren (Rijnlands Lyceum, 
Sassenheim), Monique Metzemaekers en Ingeborg Nienhuis (Het Hogeland 
College, Warffum), Michel Pijpers (Sint-Odulphuslyceum, Tilburg), Dagmar van 
Rooij (IJburg College, Amsterdam), Marlies Schouwstra (UniC, Utrecht) en 
Sjoukje de Vries (Reitdiep College locatie Kamerlingh Onnes, Groningen) voor 
de inspirerende voorbeelden uit hun lespraktijk en hun bereidheid die met 
ons te delen en ons denken te scherpen.
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1. onDerzoek naar  
 Schrijven 
 een FunDament  
 onDer De praktijk

In de loop der jaren is veel onderzoek naar het schrijfproces gedaan. Dit 
hoofdstuk biedt een overzicht van dat onderzoek. Het is gericht op docenten 
Nederlands die hun schrijfonderwijs echt tegen het licht willen houden. Uit 
dit onderzoek laten zich namelijk inzichten en ideeën destilleren voor een 
effectiever aanpak van dat onderwijs. Het biedt als het ware een fundament 
voor een nieuwe praktijk. En natuurlijk vormt het ook de achtergrond voor de 
ideeën en tips in de andere hoofdstukken van dit boekje.
Er is overigens genoeg aanleiding om het schrijfonderwijs eens tegen het 
licht te houden. Schrijven stelt docenten nogal eens voor problemen: het 
is een complex proces, dat soms moeilijk te volgen en te beoordelen is en 
waarin leerlingen heel verschillende behoeften hebben. En dan ook nog al dat 
nakijken! Tijd om eens te kijken wat wetenschappers zeggen over de praktijk 
van het schrijfonderwijs. 

 Schrijven is een proces
In het denken over schrijfonderwijs heeft de afgelopen decennia een ver-
schuiving plaatsgevonden van productgericht naar procesgericht werken.  
Die verschuiving laat zich in het kort karakteriseren met het volgende ideaal-
plaatje: er wordt meer uitgegaan van inhoudelijk aansprekende contexten, 
leerlingen werken systematisch aan aspecten van het schrijfproces en leer-
lingen geven elkaar feedback op schrijfproducten. Het gaat hier om een  
competentiegerichte benadering van het schrijfonderwijs, een benadering 
waar ook het 'Referentiekader taal' op is gebaseerd: schrijven wordt gezien 
als een vaardigheid waarin je steeds beter kan worden. 
Met deze procesgerichte benadering is echter de praktijk van het schrijfon-
derwijs nog niet overal veranderd. 
De werkwijze: schrijven – nakijken/beoordelen door de docent – volgende 
tekst schrijven, zien we nog heel veel. Bij deze aanpak is schrijven voor 
leerlingen voornamelijk een schoolse activiteit, waarbij ze volgens een vaste 
structuur teksten maken, zo’n beetje als bij het invullen van een groot formu-
lier. Zoals we hierna duidelijk hopen te maken, is dit niet de manier waarop 
leerlingen leren schrijven.

  



11onDerzoek naar Schrijven. een FunDament onDer De praktijk10

 Het schrijfproces volgens Flower en Hayes

Bepalend voor de verschuiving van product naar proces zijn de inzichten over 
schrijfvaardigheid van Linda Flower en John Hayes (1981). Hun model van het 
schrijfproces vormt tot op de dag van vandaag de basis voor onderzoek naar 
schrijfvaardigheid.
Hun theorie over het cognitieve schrijfproces berust op vier uitgangspunten:
1. Het schrijfproces kan het beste worden weergegeven als een set  

denkprocessen die schrijvers hanteren en organiseren tijdens het  
schrijven. Zij zetten deze strategieën niet lineair in, maar door elkaar en 
gedurende het hele schrijfproces. Het is een continu proces van plannen, 
bijstellen en herzien.

2. De processen hebben een sterk geïntegreerde organisatie, waarbij  
deelstrategieën van het ene proces gebruikt worden in het andere  
en vice versa.

3. Schrijven is een doelgericht denkproces. Tijdens het schrijven creëren 
schrijvers een netwerk van doelen en subdoelen die op hun beurt het 
schrijfproces beïnvloeden.

4. Schrijvers creëren hun eigen doelen op twee manieren: (1) ze stellen  
zowel hoofddoelen als subdoelen die ontstaan doordat de schrijver  
tijdens het schrijven zich meer bewust wordt van zijn doelen en (2) ze  
veranderen of bedenken geheel nieuwe doelen, gebaseerd op wat ze 
tijdens het schrijfproces geleerd hebben.

Flower en Hayes verwerkten hun inzichten over het schrijfproces in het  
onderstaande model.

Het schrijfproces in schema

taakomgeving

schrijfproces

monitoren 

Tekst tot nu toe

Het retorische 
probleem
• onderwerp
• publiek
• urgentie

Schrijfgeheugen 
van de schrijver
(incl. externe 
bronnen)

Bedenken

Kennis van:
• onderwerp
• publiek
• schrijfprocessen

Model van het schrijfproces
‘A Cognitive Process Theory of Writing.’ Authors: Linda Flower and John R. Hayes. Source: College Composition and Communication, Vol. 32,
No.4, (Dec., 1981), pp. 365-387. Published by: National Council of Teachers of English
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Het model laat zien dat het schrijfproces volgens de auteurs bestaat uit drie 
elementen die elkaar continu afwisselen en elkaar beïnvloeden. 

1. De taakomgeving
 Hierbij gaat het om elementen buiten de schrijver: het ‘retorische probleem’  

en de groeiende tekst die de schrijver aan het schrijven is. Met het reto-
rische probleem wordt de schrijftaak of opdracht bedoeld: waarover wil/
moet ik schrijven, voor wie, met welk doel, et cetera. Het antwoord op die 
vragen bepaalt hoe de tekst eruit komt te zien. Een onjuiste of andere 
interpretatie of voorstelling van de opdracht heeft een groot effect op het 
eindproduct. Maar ook de tekst zelf beïnvloedt het schrijfproces. En die 
invloed groeit naarmate de tekst vordert.

2. Het schrijfgeheugen
 Met het schrijfgeheugen wordt de kennis bedoeld die zowel in de schrijver 

aanwezig is als daarbuiten, in de vorm van boeken, websites, archieven 
en dergelijke. De kennis kan over het onderwerp gaan, maar ook over de 
doelgroep, de tekstsoort of het schrijfplan.

3. Het schrijfproces of het schrijven zelf
 Tijdens het schrijven zet de schrijver verschillende strategieën in, die te 

ordenen zijn in drie groepen:
	 •		 bedenken: inhoud en structuur bouwen, organiseren; doel bepalen
	 •		 onder woorden brengen
	 •		 herzien: evalueren en herschrijven
 Deze strategieën worden niet lineair ingezet, maar wisselen elkaar voort-

durend af. Een soort interne monitor stuurt de inzet van deze strategieën, 
bepaalt wanneer je een strategie inzet en hoelang.

 Onderzoek naar aanleiding van Flower en Hayes

In het onderzoek van de afgelopen jaren naar schrijfprocessen en het onder-
wijs daarin is het model van Flower en Hayes verder verfijnd. Daarbij waren 
met name activiteiten ter voorbereiding op het schrijven en revisieactivitei-
ten onderwerp van onderzoek. Onderzoekers zochten antwoord op vragen 
als: hoe werken deze processen precies, hoe beïnvloeden ze elkaar, wat doen 
goede schrijvers wat zwakke of beginnende schrijvers niet doen, en hoe kun-
nen deze inzichten het schrijfonderwijs verbeteren? 
Uit dit nadere onderzoek kwam ook weer naar voren dat schrijven een 
complexe vaardigheid is. Beginnende of zwakke schrijvers moeten heel veel 
dingen tegelijk doen, waardoor het werkgeheugen overbelast kan raken.  

Betekenis voor het onderwijs
•	 Leren	schrijven	is	effectiever	als	je	af	en	toe	inzoomt	op	deelvaardig-

heden	en	leerlingen	niet	alleen	hele	teksten	laat	schrijven.
•	 Beginnende	schrijvers	moeten	niet	meteen	belast	worden	met	allerlei	

vormaspecten.	Laat	ze	eerst	maar	eens	hun	gedachten	onder	woor-
den	brengen.	En	laat	ze	dat	eerst	voor	zichzelf	doen	en	daarna	pas	
voor	een	publiek.	Publieksgerichtheid	zou	pas	later	(in	het	voortgezet	
onderwijs)	aan	bod	moeten	komen.

Schrijven van 1F naar 4F
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In Nederland onderzochten Kieft en Rijlaarsdam (2005) of leerlingen met 
verschillende schrijfstijlen gebaat zijn bij verschillende schrijftaken. In de 
geest van Flower en Hayes stelden zij dat leerlingen verschillende schrijfstij-
len hebben. Zo zijn er de ingenieurs of planners, die de inhoud van een tekst 
eerst helemaal uitdenken voordat ze beginnen met schrijven. Zij werken met 
schema's of lijstjes. Daarnaast zijn er de beeldhouwers die het schrijven zelf 
nodig hebben om op ideeën te komen. Zij beginnen met het schrijven van een 
eerste versie van een tekst en gaan daarna schaven, schrappen, schrijven en 
herschrijven. Verder zijn er leerlingen die beide stijlen inzetten en er zijn leer-
lingen die nog geen uitgekristalliseerde schrijfstijl hebben: zij zetten beide 
stijlen nauwelijks in. 
 

Betekenis voor het onderwijs
De	veelgebruikte	lesmethode	waarbij	leerlingen	bouwplannen/stap-
penplannen/schrijfschema's	moeten	maken,	is	niet	voor	alle	leerlingen	
effectief.	Zo	lijken	juist	de	leerlingen	waarbij	de	schrijfstijl	nog	niet	is	
uitgekristalliseerd	er	meer	bij	gebaat	als	ze	eerst	een	kladversie	mogen	
schrijven	en	die	vervolgens	reviseren.	Meer	onderzoek	is	nodig	om	deze	
conclusie	te	bevestigen.

 

Onderzoek over de didactiek van het 
schrijven

 Onderzoek in de Nederlandse context
Kijk je naar wat er wel en niet goed gaat bij het schrijven van leerlingen, 
dan is cognitieve belasting een belangrijk begrip. Schrijven is zoals gezegd 
een buitengewoon gecompliceerde cognitieve taak. Schrijvers moeten veel 
processen tegelijk hanteren. Ze moeten aandacht besteden aan de inhoud, de 
opbouw, het schrijven van goede zinnen, taalgebruik, spelling en interpunctie. 
Ze moeten daarbij plannen, reviseren en checken of ‘alles erin staat’. Voor be-
ginnende schrijvers komt daarbij dat ze moeten proberen een goede tekst te 
schrijven en tegelijkertijd bezig moeten zijn met het leren schrijven. Die twee 
doelen gaan niet goed samen, met als gevolg dat leerlingen vaak niet aan het 
leren schrijven toekomen. Voor ervaren schrijvers is schrijven al een belasting, 
voor beginnende schrijvers ligt cognitieve overbelasting op de loer.
De Nederlandse onderzoeken op dit terrein geven uiteenlopende antwoorden 
op de vraag: wat kan de leraar, gegeven de complexiteit van dit proces, doen 
om te zorgen dat leerlingen toch leren schrijven? De antwoorden hebben dit 
met elkaar gemeen dat de aandacht steeds wordt verlegd naar de metacog-
nitieve kant, naar aandacht voor het schrijfproces. Hieronder beschrijven we 
zes van die antwoorden, elk uitgewerkt tot strategieën voor het leren schrij-
ven met aandacht voor het schrijfproces: observerend leren, inquiry learning, 
werken met een outline, hyperteksten schrijven, computerondersteund 
schrijfonderwijs (COS) en vormen van revisie.

Observerend leren
Bij observerend leren kijken leerlingen hoe de leraar of medeleerlingen aan 
het schrijven zijn of schrijfproducten aan het beoordelen zijn. Voorwaarde is 
dat deze activiteiten hardop denkend worden uitgevoerd. Bij het beoordelen 
bijvoorbeeld zeggen leraar of leerlingen hardop wat er goed is in het product, 
wat niet en welke tips ze hebben. Een bekend voorbeeld van een serie schrijf-
lessen met observerend leren is de ‘smikkelcasus’ (Rijlaardam & Braaksma, 
2004). Daarin krijgen leerlingen de opdracht een overtuigende brief aan een 
bedrijf te schrijven. Vervolgens wordt de klas in drieën gedeeld: een groep 
‘managers’ die twee winnende brieven uitkiezen en twee groepen observa-
toren die letten op de criteria die de managers hanteren. Vervolgens worden 
de brieven herschreven. Leerlingen die met deze casus werken, laten bij dat 
herschrijven meer metacognitieve activiteiten zien, zoals plannen, oriëntatie 
op het doel en analyse. En ze blijken betere teksten te schrijven.
Uit het onderzoek van Raeds e.a. (2009) blijkt daarnaast dat observerend le-
ren een manier is om cognitieve overbelasting te vermijden. Bovendien vond 
hij dat de resultaten hiervan beter zijn dan die van leren-door-doen. Raeds 
werkte in zijn onderzoek onder meer met 'coping models', leerlingen die laten 
zien dat ze fouten maken en hoe ze daarmee omgaan, om de anderen een 
beeld te geven van hoe je fouten rechtzet. Het onderzoek van Raeds is op 
universitair niveau afgenomen, waaruit blijkt dat observerend leren ook voor 
hogere niveaus een goede werkwijze is.

Inquiry learning (Braaksma en Pistoor, 2008)
Dit is een vorm van onderzoekend leren, waarbij de volgende doelen centraal 
staan: bepalen wat de inhoud wordt, informatie verzamelen, zelf actief kennis 
construeren voordat je gaat schrijven. Leerlingen maken criteria waar het 
product aan moet voldoen, ze maken definities van inhoudelijke onderwerpen 
en stellen bijvoorbeeld een hypothese op. Dit alles hoort bij de activiteiten 
vóór het schrijven.

Werken met een outline (De Smet, 2010)
Een outline is een hiërarchisch geordend lijstje met tekstideeën dat de schrij-
ver voorafgaand aan het schrijven opstelt. Bij leerlingen die met zo’n lijstje 
werkten, daalde de cognitieve belasting bij het uitvoeren van een nieuwe 
schrijftaak. Dat kan verklaard worden uit het gebruik van de outline tool. Dit 
instrument stimuleert leerlingen om al op voorhand na te denken over tekst-
doelen en structuur. Leerlingen hoeven dan bij het schrijven van de tekst niet 
op te veel aspecten tegelijk te focussen, maar hebben houvast aan het van 
tevoren gemaakte plan.
Ook deze manier van werken hoort bij de activiteiten vóór het schrijven.
 
Hyperteksten schrijven (Braaksma, Rijlaarsdam en Van den Bergh, 2011)
Een hypertekst is een tekst met doorverwijzingen via links. Leerlingen die 
zo’n tekst opstellen, moeten telkens als ze een link aanmaken, een nieuwe 
tekst schrijven die in verband staat met de basistekst waar de hyperlink in 
voorkomt. De vooronderstelling van het onderzoek naar deze manier van 
schrijven was dat leerlingen hierdoor planmatiger zouden gaan schrijven. 

Schrijven van 1F naar 4F onDerzoek naar Schrijven. een FunDament onDer De praktijk
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Die vooronderstelling bleek te kloppen. Leerlingen plannen en analyseren 
meer bij het schrijven van een hypertekst dan bij het schrijven van lineaire 
teksten. Dit valt te verklaren uit het gegeven dat leerlingen bij dit nieuwe 
teksttype niet terug kunnen vallen op oude patronen. Ze moeten daardoor 
telkens expliciet beslissingen nemen over structuur, inhoud, type link, plaat-
sing van de link, et cetera. Teksten met hyperlinks schrijven geeft daardoor 
de mogelijkheid om op een natuurlijke manier de aandacht te vestigen op het 
schrijfproces. Om dezelfde redenen is deze activiteit ook heel geschikt om 
te oefenen met plannen en analyseren. Uit het onderzoek van Braaksma e.a. 
bleek verder dat leerlingen die geregeld hyperteksten schreven, later betere 
lineaire teksten schreven. Dus er vond ook nog transfer plaats.
Eén kanttekening: leerlingen moeten behoorlijk taalvaardig zijn om dit soort 
opdrachten aan te kunnen.
 
Computerondersteund schrijfonderwijs (COS)
Het inzetten van software is een andere werkwijze om de kwaliteit van 
schrijfproducten te verhogen en de cognitieve belasting te verminderen.  
Onderzoek naar het effect van computerondersteund schrijfonderwijs of 
COS, vergeleken met niet-computerondersteunde schrijfinstructie, wijst 
uit dat het effect hiervan behoorlijk groot is (Schooten e.a., 2004). Daarbij 
hebben vooral die programma’s effect die bedoeld zijn om voorbereidende 
activiteiten te doen of revisie-activiteiten op gang te brengen.
TiO Schrijven is een voorbeeld van COS. TiO, een afkorting van Taalonder-
wijs in Ontwikkeling, is een rijke leeromgeving waar leerlingen kunnen lezen, 
schrijven en reflecteren. Het programma is gericht op de zone van naaste 
ontwikkeling, dat wil zeggen, op wat de leerling nog nét aankan, waarbij het 
uitgangspunt is dat de leerling niet cognitief overbelast moet worden. Het 
programma kent een opbouw van vrij schrijven naar vormen van schrijven met 
meer aandacht voor vormaspecten en publieksgerichtheid. Het geeft steun 
in alle fasen van het proces en biedt leerlingen veel keuzemogelijkheden.  
De effecten van het programma zijn onderzocht voor het primair onderwijs 
(Pullens, 2012). Leerlingen bleken te profiteren van frequente oefening op de 
computer, vooral als dit samengaat met een reeks didactisch ondersteunende 
activiteiten. De ervaringen van scholen (po en vo) die met TIO werkenzijn 
wisselend. 

Vormen van revisie
In de onderzoeken komt een aantal vormen van revisie aan bod. Claessens 
(2011) beschrijft twee werkwijzen: ‘een schrijver centraal’ en ‘focus op de 
lezer’. Bij ‘een schrijver centraal’ vertelt een leerling hoe hij een bepaalde 
schrijfopdracht heeft aangepakt en waar hij mee geholpen wil worden. Op 
basis daarvan krijgt hij tips van zijn klasgenoten en vervolgens herschrijven 
alle leerlingen hun eigen product. Bij ‘focus op de lezer’ schrijven leerlingen 
'woest' commentaar bij het schrijfproduct van een van hen. De schrijver 
wordt daarmee geconfronteerd, waarna samen wordt gekeken naar mogelijke 
verbeteringen van de tekst.
Deze manier van werken is onderdeel van een benadering voor leren schrijven 
met als principe: leren schrijven is doen, meedoen, voordoen, recht doen. Dat 

betekent dus: veel oefenen, iedereen kan iets zeggen of schrijven, de leraar 
of een leerling is het model en de opdrachten zijn realistisch.
In een ander onderzoek (Vanmaele, 2002) komt de lezer-commentator aan 
de orde. Een leerling die deze rol krijgt, vraagt naar aanleiding van een tekst 
van een medeleerling om meer uitleg. Daarbij dient hij vooral in te gaan op de 
inhoud van de tekst. De bedoeling hiervan is dat de latent aanwezige kennis 
van de leerling-schrijver door deze informatieve vragen geactiveerd wordt en 
dat hij ertoe aangezet wordt om zijn tekst te reviseren vanuit het standpunt 
van een nog weinig geïnformeerde lezer. Daardoor gaat de schrijver de infor-
matie duidelijker en accurater weergeven. Dit lijkt op observerend leren, maar 
dan vooral gericht op de over te brengen inhoud. 
De aanleiding voor dit onderzoek was de bevinding dat de informatieve waar-
de van leerlingteksten doorgaans beperkt is, zelfs als leerlingen schrijven over 
een bekend onderwerp. Leerlingen maken blijkbaar te weinig gebruik van hun 
kennis als gevolg van cognitieve overbelasting tijdens het schrijfproces. Een 
goed inhoudsschema (of een goede outline, zie boven) en de inzet van een 
lezer-commentator kunnen hier verbetering in brengen. Het onderzoek van 
Vanmaele wijst uit dat de laatste strategie niet alleen leidt tot betere resul-
taten als het gaat om informatiewaarde, maar dat ook de formele tekststruc-
tuur erdoor verbetert. 

 Internationaal onderzoek

Het internationale onderzoek naar schrijven is voor een groot deel meegeno-
men in de Nederlandse onderzoeken. Hier willen we nog twee buitenlandse 
studies bespreken die, naast wat boven beschreven is, bijdragen aan de ken-
nis over schrijfprocessen. 

 Genre Pedagogy (Symposium Genredidactiek/Genre Pedagogy, 2010)
Genre Pedagogy of genredidactiek is een in Australië en Zweden ontwik-
kelde didactiek, waarbij gerichte schrijfopdrachten worden ingezet bij de 
vakken, met een tweeledig doel: leerlingen beter laten leren en beter laten 
schrijven. Deze didactiek neemt de kenmerken van een genre of tekstsoort 
als uitgangspunt, waarbij de keuze van het genre is aangepast aan de doelen 
van het vak. Bij de consumptieve vakken is bijvoorbeeld de procedure een 
veelvoorkomend genre, bij biologie de uiteenzetting. De didactiek werkt 
vervolgens met een bepaalde opbouw in het schrijven. De lat wordt lang-
zaam hoger gelegd door steeds meer abstractie te zoeken in het onderwerp 
(field), de leerlingen zich tot een formeler publiek te laten richten (tenor) en 
hen meer reflectief te laten schrijven, met direct spreken als het beginpunt 
(mode). Deze opbouw lijkt op de bepaling van de taalvaardighedenniveaus 
in het 'Referentiekader taal'. Daar wordt het begrip ‘afstand’ gebruikt. Field, 
tenor en mode zijn invullingen daarvan: abstracter, formeler, reflectiever.

Genredidactiek werkt met een didactisch model dat uit vier stappen bestaat:
1. Building knowledge in the field (verstand krijgen van waar het over gaat)
 Het gaat daarbij om een variatie aan activiteiten: praten over ervaringen, 
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voorkennis ophalen, discussie, brainstormen, proefjes, excursies, films, 
verhalen, et cetera.

2. Modelling and deconstruction (een tekst die kenmerkend is voor het 
genre uit elkaar rafelen met behulp van hardop denken)

 Een tekst op het scherm lezen, het doel bediscussiëren, stappen  
onderscheiden, taalkenmerken laten zien, tekstgenre benoemen, et  
cetera. 

3. Joint construction (gezamenlijk een tekst maken)
 Gebruikmaken van opgebouwde kennis van inhoud en genre, tijdlijnen  

gebruiken, mindmaps maken, een tekst maken waarbij de leraar schrijft.  
Leerlingen zien het proces van schrijven.

4. Independent construction (individueel schrijven)
 De gelegenheid geven om de kennis toe te passen op een iets ander  

onderwerp. 

Als we deze didactiek vergelijken met de hierboven beschreven strategieën, 
gebaseerd op Nederlands onderzoek, zien we veel overeenkomsten:  
observerend leren, kennisopbouw, structuur geven, samenwerkend leren 
en reviseren spelen alle een belangrijke rol in de genredidactiek. Daarnaast 
is 'Scaffolding' (ondersteunen op maat) een belangrijk aspect van genredi-
dactiek: van voordoen en samen schrijven, via ondersteuning op maat naar 
zelfstandig schrijven. Onderzoek in Australië en Zweden heeft uitgewezen 
dat deze werkwijze effect heeft. Op Nederlandse scholen wordt genredidac-
tiek nog weinig in praktijk gebracht. Bij het vak Nederlands wordt soms wel 
zo gewerkt, maar vakleerkrachten zetten dit niet of nauwelijks in. 

 Writing next (Graham & Perin, 2007)
'Writing next' is een Amerikaanse publicatie uit 2007 over de effecten van 
diverse aspecten van schrijfonderwijs. De auteurs geven een rangorde aan 
van effecten, waarbij ze zich baseren op de meta-analyse van een groot 
aantal onderzoeken. Wij zetten hun top 11 van bewezen effectieve interven-
ties op een rij en vergelijken de uitkomsten met Nederlands onderzoek (en de 
genredidactiek).
1. Writing Strategies: aanleren van schrijfstrategieën voor plannen, reviseren
 Dit is vergelijkbaar met de in Nederlandse publicaties vermelde  

resultaten over het belang van plannen en reviseren en het ontwikkelen 
van metacognitieve vaardigheden.

2.  Summarization: samenvatten
 In de Nederlandse context is het belang van goed kunnen samenvatten 

niet onderzocht. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat samenvatten een 
belangrijke vaardigheid is voor het leren en dus voor het verzamelen van 
inhoud voor schrijfopdrachten.

3.  Collaborative Writing: samenwerkend schrijven
 Gezamenlijk aan teksten werken wordt ook in Nederland herhaaldelijk 

genoemd als effectief. Ook in genredidactiek is het een vast onderdeel.
4.  Specific Product Goals: doelen stellen
 In Nederlands onderzoek wordt het belang van deze activiteit als manier 

om schrijfproducten te verbeteren genuanceerd. De andere aspecten van 

schrijven gaan door deze focus minder goed, vonden Nederlandse onder-
zoekers. Wel worden de resultaten beter op de aspecten die in doelen zijn 
geformuleerd.

5.  Word Processing: onderwijs met softwareondersteuning voor het  
schrijfproces

 Dit stemt overeen met de resultaten van Nederlands onderzoek naar de 
inzet van software (COS).

6.  Sentence Combining: training om meer complexe en gevarieerde zinnen 
te maken

 Dit is in Nederland niet expliciet onderzocht. Bij revisieonderzoeken komt 
het wel zijdelings aan de orde.

7.  Prewriting en 
8.  Inquiry Activities
 Zijn in Nederland uitgebreid onderzocht en ook hier succesvol gebleken 

voor het opbouwen van kennis en het verminderen van de cognitieve  
belasting bij het schrijven.

9.  Process Writing Approach: aandacht voor het schrijfproces door  
goede instructie, keuzemogelijkheden voor leerlingen, schrijven voor  
echt publiek en werken met reflectieve schrijfrondes

 Al deze interventies worden ook in Nederlands onderzoek genoemd:  
het belang van betekenisvolle contexten, het effect van een persoonlijke 
invulling van de schrijftaak, het nut van systematische reflectie.

10. Study of Models 
 Is erg te vergelijken met het uitgebreide Nederlandse onderzoek naar 

leren-door-observeren.
11. Writing for Content Learning 
 Is vergelijkbaar met de werkwijze van genredidactiek en met het  

opbouwen van kennis voor het schrijven van een tekst.

Samenvattend
Internationaal	zijn	de	uitkomsten	van	onderzoek	zeer	vergelijkbaar.	 
Zij	geven	daarmee	duidelijk	een	richting	aan	voor	de	didactiek	van	het	
schrijven.

 

 Onderzoek over het beoordelen van schrijven 
Eén ding weten we zeker als het om het beoordelen van schrijven gaat:  
beoordelingen zijn nooit betrouwbaar. Uit het onderzoek naar de beperkingen 
en mogelijkheden van dit beoordelen komen vijf thema’s naar voren. Deze 
vormen ook de leidraad voor het volgende overzicht van onderzoeksresultaten.

1. Beoordelen van schrijfvaardigheid is complex
Het nakijken van schrijfproducten levert veel verschil in beoordeling op. Wel 
is het zo dat de oordelen bij het vak Nederlands dichter bij elkaar liggen dan 
bij andere vakken. 
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Redenen dat de beoordeling van schrijfproducten uit elkaar loopt zijn:
•	 Halo-effect: de tekst als geheel maakt een goede indruk en daardoor 

wordt de beoordeling positief beïnvloed.
•	 Detail-effect: één criterium overschaduwt de beoordeling van de andere 

criteria. Dat zijn vaak oppervlakkige tekstkenmerken, zoals spelling.
•	 Sequentie-effect: door de volgorde van de na te kijken werken  

verandert de betrouwbaarheid. Als je bijvoorbeeld eerst goede werken 
hebt nagekeken, beïnvloedt dat de beoordeling van de latere producten.

•	 Persoonlijke tendensen: sommige mensen hebben de neiging soepel of 
juist streng te beoordelen. 

2. Er is weinig verschil in betrouwbaarheid tussen analytisch en globaal 
beoordelen
Bij globaal beoordelen geeft de leraar een schattend oordeel na de hele tekst 
gelezen te hebben. Het is een algemene indruk, gevoed door ervaringen met 
teksten. Bij analytisch beoordelen is er een model (zoals bij examens wordt 
gebruikt) waarbij de leraar punten toekent aan diverse aspecten van schrijf-
vaardigheid als conventies, opbouw, spelling/interpunctie, inhoud, taalge-
bruik. Uiteindelijk blijkt de betrouwbaarheid van deze twee vormen ongeveer 
gelijk.

3. Er bestaan geen betrouwbare beoordelingsmodellen voor schrijven
Beoordelingsmodellen die gebruikt worden zijn:
•	 criterialijsten;
•	 rubrics of grids;
•	 scoren op een leerlijn met beschrijvingen van beginners- en expertgedrag; 
•	 puntschaal, waarbij per aspect punten te verdienen zijn, vaak gebruikt  

bij schoolexamens;
•	 schaalbeoordelingen, waarbij voorbeeldschrijfproducten van  

verschillende niveaus het ijkpunt vormen voor de beoordeling. 
Een aantal van deze beoordelingsmodellen is uiteraard ook goed in te zetten 
als criterialijst bij het leren schrijven. Soms zijn ze daar oorspronkelijk zelfs 
voor bedoeld.
Betrouwbare beoordeling kan worden verkregen door indirect te beoordelen. 
Het Cito experimenteert met dit soort indirecte metingen (Feenstra, z.j.). Het 
gaat daarbij bijvoorbeeld om meerkeuzevragen bij een door de onderzoekers 
gekozen, nagekeken tekst – de te verbeteren teksten in deze metingen wor-
den niet door de leerlingen/proefpersonen zelf geschreven. In de tekst staat 
dan een streepje bij een fout en in de bijbehorende meerkeuzevraag moet de 
leerling aangeven wat een goede suggestie voor verbetering is. Zeker voor 
onderzoekers is dit veelbelovend wat betreft betrouwbaarheid. Het roept 
echter vragen op over validiteit. Want wat meet je? De schrijfvaardigheid of 
toch de vaardigheid in het beantwoorden van meerkeuzevragen? Daarom is 
een variant ontwikkeld waarbij de leerling in een open toets aangegeven fou-
ten in de tekst verbetert, door woorden toe te voegen of weg te laten. Dat is 
een meer natuurlijke representatie van tekstrevisie en daardoor meer valide. 
Maar ook bij deze toets krijgen leerlingen een tekst voorgelegd en werken ze 
dus niet aan het verbeteren van hun eigen schrijven. Ook hier is het dan ook 

de vraag in hoeverre hun prestaties op de toets iets zeggen over hun schrijf-
vaardigheid.

4. De betrouwbaarheid neemt toe als er meer beoordelaars zijn:  
intersubjectief beoordelen
Door intersubjectief beoordelen neemt de betrouwbaarheid toe. Dit blijkt 
althans uit oud onderzoek, dat later niet opnieuw is uitgevoerd. In het exa-
men gebeurt intersubjectief beoordelen al, door het inzetten van de tweede 
corrector. Overigens komt uit het betreffende onderzoek naar voren dat de 
andere beoordelaars leraren Nederlands kunnen zijn, maar ook andere leraren 
of externen. Overigens: leerlingen kunnen eveneens als tweede beoordelaar 
functioneren. Peerfeedback blijkt te werken. 

5. 'Traditioneel' nakijken
Onderzoek zegt ook iets over het traditioneel nakijken van teksten van 
leerlingen. Deze manier van nakijken, ‘correctieve feedback’ genoemd, staat 
wat onder druk. Eerder onderzoek suggereerde dat op deze manier feedback 
geven eerder averechts zou werken. Daarnaast bleken leerlingen volgens dit 
onderzoek magerder teksten te gaan schrijven om fouten te vermijden.
Uit nieuw onderzoek (Van Beuningen, 2011) blijkt dat correctieve feedback 
wel degelijk helpt om leerlingen beter te laten schrijven. Leerlingen bleken 
in dit onderzoek geen fouten te gaan vermijden als gevolg van die feedback, 
eerder het omgekeerde. Wel bleek dat directe feedback, het goede antwoord 
geven, soms minder goed hielp dan indirecte, waarbij alleen de fout werd aan-
gestreept. Dit was bijvoorbeeld bij spelling het geval. 
 

Voor de docent Nederlands leveren de onderzoeksresultaten over het 
beoordelen van schrijven de volgende tips op: 
•	 Beoordeel	regelmatig	globaal.
•	 Doe	vooraf	en	na	het	schrijven	veel	aan	reflectie	met	leerlingen	in	 

de	les	en	gebruik	 
daarbij	beoordelingsinstrumenten	als	criterialijsten,	grids	en	rubrics.

•	 Laat	af	en	toe	collega’s	meebeoordelen	om	een	betrouwbaarder	 
beoordeling	te	krijgen.	
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2. leren Schrijven in een   
 DoorlopenDe leerlijn

Docenten die hun leerlingen echt willen leren schrijven, of ze in ieder geval 
vooruitgang willen laten boeken in deze vaardigheid, doen er goed aan af 
en toe in te zoomen op deelvaardigheden en leerlingen regelmatig te laten 
reflecteren op hun schrijfactiviteit. Dat zijn twee van de adviezen die volgen 
uit het onderzoek naar schrijfonderwijs dat onderwerp was van het vorige 
hoofdstuk. In dit hoofdstuk werken we deze en andere inzichten over het 
schrijfonderwijs nader uit. Daarbij wordt vooropgesteld dat een doorlopende 
leerlijn schrijven de aangewezen manier is om het werken aan schrijfvaardig-
heid een plaats te geven in het onderwijs. 
Een doorlopende leerlijn is het programma in al zijn aspecten, in dit geval  
voor klas 1 t/m 6 havo en vwo. Hij zorgt om te beginnen voor een duidelijke 
aansluiting tussen de verschillende leerjaren. Als de sectie werkt met zo’n lijn, 
weten de docenten en leerlingen uit de derde klas op welk niveau leerlingen 
moeten zitten om succesvol te zijn in de vierde. En omgekeerd weten de 
docenten van het vierde leerjaar wat de leerlingen hebben geleerd en wat ze 
kunnen na de onderbouw van havo/vwo. Een doorlopende leerlijn helpt dus 
leerlingen zowel als docenten zicht te krijgen op de ontwikkeling van deze 
vaardigheid. Daarnaast biedt dit instrument ook een kader voor het gericht 
oefenen van schrijfvaardigheid. Dit laatste gebeurt gauw te weinig als docen-
ten hun schrijfonderwijs alleen baseren op de methode. Dan wordt er veelal 
gewerkt volgens het stramien: schrijven - nakijken/beoordelen door de docent 
- volgende tekst schrijven. Daarbij lijkt het uitvoeren van schrijfopdrachten uit 
de methode vaak op de herhaling van een kunstje, waarbij leerlingen zich niet 
bewust zijn van wat ze leren en hoe hun schrijfvaardigheid zich ontwikkelt. In 
dit hoofdstuk zetten we uiteen hoe docenten en leerlingen aan de hand van 
een doorlopende leerlijn doelgerichter kunnen werken aan de ontwikkeling 
van de schrijfvaardigheid.

 Bestanddelen van de leerlijn
Het is aan te bevelen dat de sectie zelf een doorlopende leerlijn opstelt. Dit 
vraagt om beslissingen op drie niveaus. Een doorlopende leerlijn schrijven 
geeft om te beginnen een inhoudelijke opbouw aan: hij beschrijft wat de 
leerlingen per leerjaar leren op het gebied van schrijfvaardigheid. Deze inhou-
den bestaan voor een deel uit theoretische begrippen die we de leerlingen 
aanleren en voor het andere deel uit de taken die de leerlingen uitvoeren in 
een leerjaar. Bij de keuze van inhouden kan men uiteraard gebruikmaken van 
de methode. Methodes bevatten theoretische onderbouwingen, deelopdrach-
ten en enkele grotere schrijftaken die goed kunnen worden ingezet in een 
leerlijn.
De doorlopende leerlijn kent daarnaast een opbouw in toetsing en beoorde-



24 25Schrijven van 1F naar 4F leren Schrijven in een DoorlopenDe leerlijn

ling: het antwoord op de vragen welke aspecten beoordelen we en hoe en 
wanneer doen we dat? De aspecten die beoordeeld kunnen worden zijn te 
vinden in het 'Referentiekader taal' en zullen ook hieronder kort worden 
besproken. In de toetslijn spreekt de sectie af hoe leerlingen gevolgd en 
beoordeeld worden in hun schrijfvaardigheid en welke rol leerlingen daar zelf 
in spelen. Bijzonderheden over de beoordeling van schrijfvaardigheid komen 
aan de orde in hoofdstuk 3. 
Een derde, minder zichtbaar, bestanddeel van de leerlijn vormen de didacti-
sche uitgangspunten die eraan ten grondslag liggen. Overeenstemming in de 
sectie over deze uitgangspunten is nodig, wil de leerlijn effectief zijn als een 
leidraad aan de hand waarvan leerlingen zich op systematische wijze kunnen 
ontwikkelen tot schrijvers op niveau 3F respectievelijk 4F.

 De inhoudelijke lijn: opbouw van  
schrijfvaardigheid 
Globaal gezien verloopt de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid in het 
voortgezet onderwijs als volgt. Wanneer leerlingen van de basisschool komen, 
kunnen ze korte eenvoudige teksten schrijven over alledaagse onderwerpen. 
Vervolgens leren ze in de onderbouw havo/vwo samenhangende teksten te 
schrijven, met een eenvoudige lineaire opbouw en over uiteenlopende ver-
trouwde onderwerpen. Daarna moeten leerlingen in de bovenbouw (op weg 
naar havo-eindniveau 3F) gedetailleerder teksten leren schrijven, die gaan 
over onderwerpen uit de (beroeps)opleiding of van maatschappelijke aard, en 
daarbij argumenten uit verschillende bronnen bijeenvoegen en beoordelen. In 
het vwo, waar leerlingen zich dienen te ontwikkelen tot niveau 4F, komt daar 
nog als eis bij dat de leerlingen relevante kwesties moeten kunnen benadruk-
ken en standpunten moeten kunnen uitwerken en ondersteunen met rede-
nen en voorbeelden.

 Aspecten van schrijfvaardigheid

Het 'Referentiekader taal' geeft in de lijn van het domein schrijven een dui-
delijk beeld van de opbouw van schrijfvaardigheid per aspect. De bedoelde 
onderdelen van de vaardigheid zijn daar onder de noemer ‘kenmerken van  
de taakuitvoering’ gebracht. Er worden de volgende kenmerken of aspec-
ten onderscheiden: samenhang, afstemming op het doel en op het publiek, 
woordgebruik en woordenschat, spelling en grammatica en leesbaarheid.  
De niveaubeschrijvingen voor deze kenmerken zijn te vinden in de bijlage 
‘Referentiekader taal. Domein 3: Schrijven’. Hier gaan we ter illustratie in op 
de beschrijvingen voor twee van deze kenmerken: samenhang en afstemming 
op het doel en op het publiek.
Over samenhang wordt in het 'Referentiekader taal' opgemerkt dat de leer-
lingen een toenemend gebruik van verbindingswoorden moeten laten zien en 
een toenemende complexiteit in gedachtegang. Ook moeten ze steeds beter 

relaties kunnen aangeven. Het eindniveau 4F voor dit aspect wordt als volgt 
beschreven: 
"Geeft een complexe gedachtegang goed en helder weer. Geeft duidelijk 
aan wat de hoofdzaken zijn en wat ondersteunend is in het betoog. Geeft 
relevante argumenten en argumenten die niet relevant zijn voor het betoog 
inzichtelijk weer. Verwijzingen in de tekst zijn correct. Lange, meervoudig 
samengestelde zinnen zijn goed te begrijpen."
Overigens zullen vwo-leerlingen om dit niveau te kunnen bereiken in de 
verschillende leerjaren van hun opleiding systematisch moeten oefenen met 
schrijfvaardigheid. Zonder deze oefening is dit niveau voor veel vwo-leerlin-
gen waarschijnlijk niet haalbaar. 
De niveaubeschrijvingen voor het kenmerk ‘afstemming op het doel en op 
het publiek’ geven een toenemende distantie aan. Op niveau 2F moeten de 
leerlingen hun woordgebruik kunnen aanpassen aan het publiek. Aan het 
eind van de havo moeten ze voor een algemeen lezerspubliek kunnen schrij-
ven, waarbij hun taalgebruik past binnen de context en consistent is met doel 
en genre. Op niveau 4F worden de leerlingen geacht verschillende registers 
te kunnen hanteren en te kunnen schrijven in een persoonlijke stijl die past 
bij een beoogde lezer. Ze dienen een rijk en gevarieerd woordgebruik toe te 
passen en een hoge mate van grammaticale correctheid. 

 Betekenis voor de doorlopende leerlijn schrijven

Werken met de referentieniveaus voor schrijven houdt in dat de leerlijn een 
concentrische opbouw krijgt. Die opbouw houdt het volgende in:
•	 Er is een focus op enkele aspecten per leerjaar.
•	 In elk volgend leerjaar komen deze aspecten terug en komen er nieuwe bij.
•	 De aspecten zijn beschreven in meetbare/observeerbare gedragskenmerken.
•	 De aspecten zijn gerelateerd aan de referentieniveaus.
•	 De docent en leerling kunnen de voortgang van de leerling volgen door 

voort te bouwen op de resultaten van eerdere prestaties van de leerling. 
(Hiervoor is nodig dat de resultaten bewaard blijven; dat kan digitaal of in 
een papieren dossier.) 

 Didactische uitgangspunten voor een  
doorlopende leerlijn schrijven
We beschrijven hier de didactische uitgangspunten voor een leerlijn die erop 
is gericht dat leerlingen zich geleidelijk en op een systematische manier ont-
wikkelen tot goede schrijvers. 
 

 Leerlingen schrijven veel

Schrijven leer je door het (veel) te doen. Leerlingen worden betere schrijvers 
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als ze veel schrijven. Goed leren schrijven betekent ook dat leerlingen beter 
leren lezen. Schrijven staat niet los van lezen. Aandacht voor schrijven 
betekent dat er een redelijke hoeveelheid lestijd aan besteed wordt. Lestijd 
waarin wordt geschreven maar waarin ook feedback wordt gegeven. Niet alle 
opdrachten hoeven hele grote schrijfopdrachten te zijn. Veel schrijven is ook 
vaak en veel korte stukjes schrijven.

 Er is een cumulatieve opbouw

Bied schrijven cumulatief aan. Elke schrijfopdracht is een vervolg op een 
vorige schrijfopdracht. Voordat er aan een nieuwe opdracht wordt gewerkt, 
kijken leerlingen terug naar eerdere schrijfopdrachten: Wat ging goed? Hoe 
was het ook alweer? Dergelijke vragen zorgen ervoor dat de leerlingen zich 
bewust zijn van wat ze kunnen en van wat ze lastig vinden als het om schrij-
ven gaat. Het verzamelen van schrijfproducten en commentaren in een port-
folio/schrijfmap maakt het gemakkelijk voor leerlingen om naar eerder werk 
terug te kijken. In het digitale tijdperk is het handig om schrijfopdrachten en 
feedback op te laten slaan in een digitale map.

 Leerlingen oefenen deelaspecten 

Gerichte training op deelaspecten zorgt voor een focus op dat specifieke 
onderdeel van het schrijven. In de methodes staan veel opdrachten om  
deelaspecten te oefenen, zoals het schrijven van een inleiding of een stelling 
met een argument en een tegenargument. Deze oefeningen kunnen goed in 
de les worden gedaan.
Ook spelling, interpunctie en grammatica kunnen als deelvaardigheid wor-
den aangeleerd en geoefend. De mate waarin leerlingen deze vaardigheden 
beheersen verschilt vaak nogal. Het verdient derhalve aanbeveling om bij 
deze aspecten didactisch te differentiëren. Leerlingen die snel de lesstof 
beheersen hoef je niet meer lastig te vallen met extra oefeningen, terwijl de 
leerlingen die er echt grote moeite mee hebben extra begeleiding nodig heb-
ben. Computerprogramma’s bieden veel mogelijkheden om leerlingen op maat 
te laten oefenen.

 Leerlingen schrijven jaarlijks enkele complexe,  
 betekenisvolle teksten

De vaardigheid die is opgedaan met deelaspecten kan van tijd tot tijd ingezet 
worden bij grotere schrijftaken. Leerlingen zijn meer gemotiveerd naarmate 
zo’n taak meer betekenis heeft. Een ingezonden brief die echt wordt opge-
stuurd motiveert meer dan een ‘kunstmatige’ opdracht waar alleen de docent 
naar kijkt. 

 

 Leerlingen hebben invloed op de taak; er is een  
 keuzemogelijkheid

De eis van authentieke, realistische opdrachten, waar iets ‘echts’ mee ge-
beurt, hangt samen met een andere voorwaarde voor gemotiveerd werken: 
de leerling moet enige invloed hebben op de invulling van de taak. Hoe groter 
die invloed is, hoe groter de betrokkenheid van de leerling. Of het nu gaat 
om een eenvoudige of een complexe, open opdracht, leerlingen doen meer 
hun best als het eigenaarschap bij hen ligt. Daarom is het vooral bij grotere 
schrijfopdrachten van belang om leerlingen een keuze te bieden. Als zij een 
onderwerp kunnen kiezen waar hun belangstelling naar uitgaat, zijn ze meer 
bereid zich te verdiepen in achtergrondinformatie. Een goede bronvermelding 
is daarbij van belang, maar de docent hoeft niet alle door leerlingen gebruikte 
literatuur zelf te lezen. 

 De docent hanteert het sandwichmodel

Schrijfonderwijs dat is gericht op het schrijven zelf (en niet alleen op het 
schrijfproduct) kan niet zonder activiteiten vóór het schrijven, tijdens het 
schrijven en ná het schrijven. Werken met deze drieslag van activiteiten 
wordt wel 'sandwichdidactiek' genoemd. 
Activiteiten die kunnen plaatsvinden vóór het schrijven zijn: terugkijken naar 
eerder schrijfwerk, doel en publiek bepalen, onderwerp kiezen, inhoud verza-
melen. Enkele tips: bespreek en/of maak samen met de leerlingen de criteria 
waaraan het schrijfproduct moet voldoen en verwijs daarnaar tijdens het pro-
ces van het schrijven. Bij het bepalen van deze criteria kan de vertaling van 
referentieniveaus in leerlingentaal van dienst zijn (zie de bijlagen). Besteed 
ook aandacht aan het opbouwen van kennis over het onderwerp waarover de 
leerlingen gaan schrijven.
Activiteiten tijdens het schrijven zijn: fragmenten van elkaar lezen en van 
commentaar voorzien; met een medeleerling spreken over de opbouw, over 
zinsformuleringen, enzovoort. Tip: bouw overlegmomenten in en overleg indi-
vidueel met leerlingen. Deel zo nu en dan uw observaties met de leerlingen.
Ná het schrijven kunnen leerlingen praten over de geschreven teksten, of 
elkaars werk bespreken met behulp van de beoordelingscriteria. De docent 
kan hardop denkend feedback geven op schrijfwerk van leerlingen. Ook kan 
hij klassikaal de moeilijkheden bespreken die leerlingen tijdens het schrijven 
zijn tegengekomen en ingaan op de manier waarop ze dat hebben opgelost. 
Tip: laat leerlingen na een schrijfopdracht formuleren welke voornemens ze 
hebben om beter te worden.

 Docenten en leerlingen geven en krijgen veel feedback

In het proces van leren schrijven is het van belang dat er feedback gegeven 
wordt op dat wat de leerlingen schrijven. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen 
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betere schrijvers worden als ze openstaan voor feedback. Het is niet eenvou-
dig om feedback te geven op schrijfproducten van klasgenoten. In hoofdstuk 
3 wordt nader ingegaan op de vraag hoe docenten leerlingen hierbij kunnen 
helpen. 
Feedback kent verschillende verschijningsvormen. Het kan feedback zijn 
op het schrijfproduct: dan gaat het erom aan te geven wat er goed is aan 
het product en wat beter kan. Deze feedback verschaft informatie over hoe 
correct een taak is uitgevoerd. Dit leidt tot het ontwikkelen van effectieve 
strategieën om die specifieke schrijftaak te verwerken en te begrijpen. Ten 
tweede kan er feedback gegeven worden op het proces. Deze feedback geeft 
informatie over de al dan niet bewuste beslissingen die nodig zijn om de taak 
goed te kunnen uitvoeren en geeft aanwijzingen om nieuwe strategieën te 
vinden. Feedback kan gegeven worden door de docent, maar ook door me-
deleerlingen. Als leerlingen daarbij beschikken over een duidelijke checklist 
van punten waar een schrijfproduct aan moet voldoen en ze in tweetallen 
werken (volgens de werkvormen ‘meelezer’ of ‘schrijfmaatjes’), kunnen ze ook 
enige diepgang bereiken in het spreken over elkaars schrijfproducten. 

 Elke grotere tekst wordt een of meer keer herschreven 

Herschrijven na gegeven feedback zorgt ervoor dat leerlingen hun tekst 
nog eens met aandacht doornemen en er dus een betere tekst van kunnen 
maken.

 Schrijven vindt plaats tijdens de les 

Leerlingen schrijven veel in de les, zodat het leren schrijven zichtbaar is in de 
klas. Schrijven tijdens de les zorgt ervoor dat de docent en de leerlingen on-
derling met elkaar communiceren over het schrijven en de knelpunten die ze 
daarbij tegenkomen. Op deze manier kunnen bij leerlingen bepaalde drempels 
om te schrijven geslecht worden. Daarnaast krijgt de docent zo meer zicht op 
het leerproces van de leerlingen.

 De computer wordt gebruikt voor de grotere  
 schrijftaken

Schrijven op de computer biedt de mogelijkheid om eerst spontaan gedach-
ten te formuleren en pas later te gaan werken aan een goede opbouw, dankzij 
de functies verwijderen, knippen en plakken. Op veel scholen zijn de com-
puterfaciliteiten op dit moment helaas nog niet voldoende om leerlingen bij 
schrijfopdrachten standaard te laten werken op de computer. Als er in een 
lokaal onvoldoende computers aanwezig zijn, kan de docent leerlingen op 
verschillende tijdstippen laten werken aan activiteiten die niet op de compu-
ter gedaan hoeven worden, zoals deelopdrachten, bepaalde voorbereidende 
activiteiten en reflectieopdrachten. 

 Er is ook aandacht voor creatief schrijven en voor  
 het schrijven van verhalen

Schrijfopdrachten die een beroep doen op de creativiteit werken het spelen 
met woorden en taal in de hand, en stimuleren leerlingen om divergent te 
denken, om hun fantasie te gebruiken en buiten de bestaande paden te gaan. 
Hierdoor kan hun taalvaardigheid op een speelse en motiverende manier 
worden vergroot. Creatief schrijven kan in de vorm van korte opdrachten of 
in langere, verhalende opdrachten. Beide soorten opdrachten stimuleren de 
schrijfvaardigheid.

 Rol van de docent 
De beschreven didactische uitgangspunten stellen natuurlijk bepaalde eisen 
aan de docent. Kort gezegd moet deze het schrijven van leerlingen kunnen 
begeleiden door zichtbaar te sturen en te begeleiden op onderdelen van de 
taak. Om dit goed te kunnen doen, moet hij zorgen dat er duidelijke criteria 
geformuleerd zijn waar schrijfproducten aan moeten voldoen. Door regel-
matig aandacht te besteden aan het schrijfproces helpt hij leerlingen zich 
bewust te worden van de knelpunten waar ze aan kunnen werken.
Wat zie je in de klas bij een docent die zo werkt? Hij loopt rond als de leerlin-
gen aan het schrijven zijn, leest hier en daar wat er wordt geschreven, stimu-
leert leerlingen. Aan het eind van de les reflecteert hij kort met de leerlingen 
op hoe het in die les ging met het schrijven. 
Al doende zet hij een of meer van deze effectieve docentactiviteiten in:  
modelling of voordoen, benoemen van kwaliteiten van teksten, goede voorbeel-
den laten lezen en bespreken, aandacht besteden aan wat voor de individuele 
leerling werkt.
Wat de reflectie op het schrijven betreft, dit kan zoals gezegd kort aan het 
eind van een les, maar het werkt ook goed om hier af en toe een les aan te 
wijden. Je kan hier denken aan een frequentie van een les per vier of vijf 
schrijfopdrachten. Dat is zowel voor de docent als de leerlingen voldoende 
om zicht te krijgen op het proces van schrijven. Als de leerlingen beter be-
grijpen wat ze aan het doen zijn en hoe ze het schrijven kunnen aanpakken, 
verhoogt dat hun motivatie. En dat leidt tot betere resultaten.
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 Voorbeeld van een doorlopende leerlijn 
schrijven

Niveau Wat leren  
de leerlingen?

Hoe? 
Opdrachten en  
betekenisvolle taken

Voortgang

Jaar
1

1F Alinea-indeling	toe-
passen.

Formuleren.

Spelling.

Interpunctie.

Grammaticaal	correc-
te	zinnen	formuleren.

Een	tekst	logisch	
opbouwen.

Verwijswoorden	 
gebruiken.

Kleinere	 
opdrachten.	

Geschreven	portret
Verslag	van	een	feest.

Verhaal.

Kleinere	 
opdrachten:	 
feedback	in	de	les.

Twee	opdrachten	
worden	bespro-
ken,	herschreven	
en	beoordeeld	
met	behulp	van	
criteria.	

Het	verhaal	wordt	
beoordeeld	op	 
originaliteit	en	
boeien	van	de	
lezer.

Jaar
2

Idem.

Briefconventies
Rekening	houden	 
met	publiek.

Informatie	verwerven	
en	verwerken.

Argumenten	voor	 
en	tegen	gebruiken.	

Mening	formuleren.

Kleinere	 
opdrachten.

Brief.

Artikel	voor	 
de	schoolkrant.

Verhaal.

Kleinere	 
opdrachten:	 
feedback	van	 
docent	en	mede-
leerlingen.

Briefconventies	
worden	beoor-
deeld.

Beoordelings- 
criteria:	zie	rubric.

Verhaal:	idem	
als	in	jaar	1	en	
opbouw.	

Jaar
3

2F Idem.

Samengestelde	 
zinnen	gebruiken.

Gesproken	informa-
tie	verwerken	in	een	
lopende	tekst.

Oordeel	schriftelijk	
weergeven	over	een	
gelezen	boek;	argu-
menteren.

Achtergrondinforma-
tie	verwerken	in	een	
werkstuk.

Kleinere	 
opdrachten.

Ingezonden	brief/ 
klachtenmail.

Beroepsinterview.

Recensie.

Werkstuk.

Kleinere	 
opdrachten:	idem	
als	in	jaar	2.

Zakelijke	teksten	
na	eerste	 
beoordeling	 
door	docent	en/of	
medeleerlingen	
herschrijven.	
Tweede	versie	
krijgt	eindbe-
oordeling	aan	de	
hand	van	rubric.

Jaar	
4

Idem.

Systematische	 
opbouw.

Iets	lastigs	 
eenvoudiger	maken/
duidelijk	uitleggen.

Aansluiten	op	 
doelgroep.

Logische	samenhang	
aanbrengen.	

Structureren.

Gebruik	en	notatie	 
van	bronnen.

Mening	helder	weer-
geven;	argumenteren.

Leesautobiografie.

Tijdschrift	(uiteenzetting,	
beschouwing,	betoog).

Verhalende	opdrachten/
verwerkingsopdrachten	
literatuur.

Recensie.

Leesautobiografie	
met	elkaar	bespre-
ken;	peer	feed-
back;	basis	voor	
balansverslag.

Tijdschrift:	
diverse	artikelen	
worden	door	
docent	en	redac-
tie	beoordeeld;	
eindcijfer	voor	
tijdschrift	als	
geheel.

Met	behulp	van	
rubric	recensie	
beoordelen.

Jaar
5

3F Idem.

Abstracte	onder- 
werpen;	diepgang.	

Betoog	n.a.v.	 
debatonderwerp.

Redactioneel	schrijven.	
Samen	een	redactie	
vormen.

Verhalende	opdrachten/
verwerkingsopdrachten	
literatuur.

Balansverslag	 
(uiteenzetting).

Schrijfplan	 
gebruiken	als	
hulpmiddel	voor	
leerlingen	die	
moeite	hebben	
met	structureren.

Herschrijven	 
na	overleg	met	
medeleerlingen.
Gezamenlijk	 
eindproduct	
wordt	beoordeeld	
aan	de	hand	van	
criteria.

De	leerling	kiest	
er	één	uit	en	biedt	
die	ter	beoorde-
ling	aan	aan	de	
docent.

Jaar	
6

4F Idem. Essay	naar	aanleiding	 
van	profielwerkstuk.

Eindbalansverslag.

Verbetertips	van	
medeleerlingen	
en	docent	worden	
meegenomen	naar	
het	schoolexamen.

Eindbalansverslag	
is	basis	voor	mon-
deling	literatuur.
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3.	 BETER	WORDEn	In	 
 Schrijven: reviSeren  
	 En	BEOORDELEn

In dit hoofdstuk gaat het over beoordelen van schrijfopdrachten. Het is iets 
waar in de praktijk veel gewicht aan wordt toegekend, en niet alleen vanwege 
het cijfer. De (onuitgesproken) aanname is vaak dat leerlingen beter worden 
in de vaardigheid dankzij de beoordeling van hun werk. Maar klopt deze aan-
name wel? Leren leerlingen iets van de beoordeling door de docent? Het ant-
woord op deze vraag luidt nee als de docent zijn oordeel uitdrukt in een cijfer. 
Het beoordelen van schrijfwerk leidt pas tot leren als het de vorm krijgt van 
activiteiten die leerlingen en docenten samen uitvoeren om een tekst beter 
te maken. Als het dus de vorm krijgt van reviseren, dat heel iets anders is dan 
beoordelen met een cijfer. In dit hoofdstuk gaan we nader in op deze verschil-
lende benaderingswijzen van het beoordelen. Daarbij gaat veel aandacht uit 
naar de werkvormen en strategieën die helpen beide vormen van beoordelen 
optimaal uit te voeren.

Schrijven beoordelen en taalverzorging
Taalverzorging,	de	aandacht	voor	spelling	en	grammaticale	correctheid,	is	een	aspect	van	
schrijfvaardigheid.	Vaak	overschaduwt	de	aandacht	voor	spelling	en	interpunctie	de	aan-
dacht	voor	wat	schrijven	in	de	kern	is:	het	op	een	leesbare	en	betrouwbare	manier	over-
brengen	van	een	boodschap	op	papier/scherm.	In	dit	hoofdstuk	ligt	de	focus	op	deze	laatste	
benadering	van	schrijven.
Veel	formatieve	beoordelingsvormen	kunnen	ook	toegepast	worden	voor	de	specifieke	aan-
dacht	voor	taalverzorging.	
Schrijfopdrachten	die	echt	voor	buiten	de	school	bedoeld	zijn,	kunnen	een	goed	middel	zijn	
om	leerlingen	ook	op	te	voeden	in	spellinggeweten	(het	correct	willen	spellen)	en	spellingbe-
wustzijn	(weten	waar	je	zwakke	plekken	zitten	en	daar	extra	op	letten).	De	drive	om	formeel	
correcte	taal	te	gebruiken	wordt	groot	als	er	een	echt	publiek	is.	Als	onderdeel	van	het	
taalbeleid	van	de	school	kan	de	norm	worden	dat	schrijfproducten	bij	alle	vakken	die	door	
anderen	worden	gelezen,	foutloos	zijn	geschreven.	

 

 Formatief en summatief beoordelen
Het onderscheid tussen reviseren, beoordelen als onderdeel van het schrijf- 
en leerproces, en beoordelen om het niveau te bepalen, correspondeert met 
een belangrijk onderscheid dat ten aanzien van toetsen wordt gemaakt: dat 
tussen formatief en summatief toetsen. 
Formatief toetsen is gericht op leren: de leerling moet het meetresultaat 
kunnen gebruiken om te bepalen wat hij bij een volgende schrijftaak anders 
gaat doen. De beoordelings- en volgvormen die horen bij formatief meten 
omvatten ook feedback- en reflectieactiviteiten, activiteiten die zoals we 
hiervoor zagen, belangrijke bestanddelen vormen van effectief schrijfonder-
wijs. Formatief beoordelen maakt dus essentieel deel uit van de didactiek van 
schrijfvaardigheid. 
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Summatief toetsen is daarentegen puur gericht op de bepaling van het ni-
veau dat een leerling op een bepaald moment heeft bereikt, een bepaling die 
doorgaans wordt uitgedrukt in een cijfer.
Beide vormen van meten zijn nodig. Zonder formatieve beoordeling vindt 
weinig leren plaats en zonder summatieve beoordeling weten de leerling en 
de school niet waar ze staan in verhouding tot andere leerlingen en scholen. 
Er is dus een plaats voor beide vormen van beoordeling, maar wij willen hier 
een pleidooi houden voor een grotere rol voor het formatief beoordelen. Om 
de voordelen hiervan goed duidelijk te maken, staan we hier eerst wat langer 
stil bij de beperkingen van het summatief beoordelen van schrijfvaardigheid, 
om daarna over te gaan tot de beschrijving van werkvormen. 

 Nakijkdruk

Docenten Nederlands kijken over het algemeen veel schrijfwerk van leerlin-
gen na. Meestal om het summatief, met een cijfer, te beoordelen. Daarbij ge-
ven ze soms ook feedback in de vorm van aantekeningen op het werk van de 
leerling. Deze manier van nakijken wordt als intensief ervaren en is een grote 
belemmering om veel schrijfopdrachten te geven. Zo ontstaat de situatie dat 
leerlingen minder gaan schrijven, omdat de leraar al het nakijkwerk niet kan 
doen. Terwijl we allemaal weten dat een vaardigheid erg verbetert door die 
veel en gericht te trainen. 
De werkwijze waarbij de docent alles nakijkt en beoordeelt met een cijfer, 
heeft nog een contraproductief effect: als een leerling werk terugkrijgt met 
een cijfer erop, houdt het leren in de praktijk gewoon op. Voor de leerling is 
dan als het ware de rekening opgemaakt, en de feedback die eventueel op 
het werk is geschreven lijkt dan niet meer van belang. Dit betekent dat het 
gesprek over wat de leerling te doen staat om bij een volgend product een 
hoger niveau te halen, niet meer effectief kan worden gevoerd. De leerling 
ziet het cijfer als het eind van de opdracht, terwijl de leraar liever zou zien 
dat de feedback bijdraagt tot de ontwikkeling van de leerling. De praktijk van 
opdracht geven - nakijken/beoordelen door de leraar - werk teruggeven met 
een cijfer zorgt dus voor:
•	 een hoge werkdruk voor de leraar;
•	 minder oefening voor de leerling;
•	 geen ontvankelijke houding voor feedback bij de leerling.

 De oplossing: een omslag naar formatief beoordelen

Het is niet alleen wenselijk, maar ook goed mogelijk om de nakijkdruk aan-
zienlijk te verlagen en tegelijkertijd de ontwikkeling van leerlingen naar beter 
schrijverschap met meer effect te sturen. Wat hiervoor nodig is, is een omslag 
van veel summatief beoordelen naar veel formatief beoordelen of volgen. Bij 
de eerste benadering doet de docent al het werk alleen, bij de tweede werken 
docent en leerlingen samen en vindt het werk in de klas plaats. (Andere) 
voordelen zijn dat de leerling een hoge betrokkenheid ontwikkelt en de 

docent nog maar zelden werk nakijkt om er een finaal oordeel over te vellen. 
Dat nakijken kan dan overigens op een globale manier gebeuren, zoals we 
hierna zullen zien. 
Als docenten minder summatief en meer formatief gaan beoordelen, ontstaat 
er ruimte voor constructieve feedback. Feedback geven is een van de meest 
effectieve interventies in een succesvol leerproces. Hattie (2009) toont aan 
dat weinig leraarinterventies meer teweegbrengen dan het geven van feed-
back op het gedrag en het werk van leerlingen. 

Schrijven in de school
net	als	bij	andere	onderdelen	van	taalbeleid	geldt	voor	schrijfvaardigheid	dat	de	kwaliteit	
stijgt	als	leerlingen	merken	dat	het	niet	alleen	bij	het	schoolvak	nederlands	en	voor	het	
schoolexamen	een	rol	speelt,	maar	ook	bij	andere	vakken	aandacht	krijgt.	Tegelijkertijd	is	het	
zo	dat	als	bij	andere	vakken	dan	nederlands	leerlingen	de	kans	krijgen	productieve	teksten	
te	schrijven,	de	kennis	van	die	vakken	beter	wordt.	Het	verband	tussen	schrijvend	je	gedach-
ten	ordenen	en	leren	is	groot.	
In	taalgericht	vakonderwijs	werken	leraren	van	de	vakken	aan	taalrijke	opdrachten	waarbij	
leerlingen	ook	teksten	schrijven	als	een	betoog,	een	onderzoeksverslag,	een	webtekst,	arti-
kel	of	een	samenvatting.	
Door	als	docent	nederlands	samen	te	werken	met	vakdocenten	wordt	het	schrijfonderwijs	
effectiever.	De	leraar	nederlands	kan	bijvoorbeeld	de	bij	het	vak	geschreven	teksten	ge-
bruiken	om	ze	met	verschillende	revisievormen	te	laten	herschrijven.	Zo	snijdt	het	mes	aan	
twee	kanten:	leerlingen	worden	betere	schrijvers	en	werken	gemotiveerd	én	ze	halen	betere	
resultaten	bij	de	andere	vakken.	

 

 Werkvormen

Feedback kan op verschillende momenten en door zowel docent als leerlin-
gen worden ingezet. Daarnaast zijn er andere werkvormen of strategieën die 
zich hebben bewezen als effectieve ondersteuning van het beoordelen. In on-
derstaand schema zijn deze werkvormen voor beide soorten van beoordelen 
in kaart gebracht. De genoemde vormen worden hierna uitgebreid toegelicht. 

Formatief beoordelen/reviseren Summatief beoordelen

1.	 Peer	feedback
2.	 Een	werk	centraal	bespreken	 

(m.b.v.	beamer)
3.	 nakijken	met	directe	en	indirecte	 

feedback
4.	 Rangorde	maken	van	schrijfproducten	en	

jury	inzetten
5.	 Beoordelen	op	deelaspecten	die	aan	de	

orde	zijn/beoordelen	aan	de	hand	van	
afgesproken	criteria

6.	 Beoordelen	aan	de	hand	van	een	rubric	 
of	een	leerlijn

7.	 Beoordelen	aan	de	hand	van	schalen
8.	 Reflecteren	op	meerdere	versies
9.	 Bespreken	van	de	ontwikkeling	in	de	

vaardigheid

1.	 Werken	met	een	tweede	beoordelaar
2.	 Globaal	beoordelen
3.	 nakijken	op	basis	van	puntschalen	
4.	 nakijken	op	basis	van	rubrics
5.	 nakijken	aan	de	hand	van	schaal- 

beoordeling	(ankerteksten)
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 Vormen voor formatief beoordelen 

1.  Peer feedback

Elkaar feedback geven, dat gaat niet zomaar. De opdracht: ‘kijk de tekst van 
je buurman na’ levert weinig verbeteringen op. ‘Ik vind het goed', hoor je dan, 
of er ontstaat gekibbel over deelaspecten. Toch laat onderzoek zien dat peer 
feedback, het laten beoordelen van schrijfwerk door medeleerlingen, posi-
tief werkt. Net zoals geldt voor andere vaardigheden, moeten leerlingen in 
de loop van de jaren leren feedback te geven. Daarbij gaat het zowel om de 
vaardigheid van het feedback geven op zichzelf als om het gericht ingaan op 
verschillende aspecten van schrijfvaardigheid. 
Feedback geven werkt alleen als leerlingen begrijpen en aanvoelen dat die 
activiteit hun iets oplevert, hen vooruithelpt bij het schrijven. Het is daarvoor 
nodig dat er een of meer activiteiten volgen op het feedback geven. Dat 
kan bijvoorbeeld een plenaire bespreking zijn waarin de leraar ingaat op een 
aantal opvallende zaken, waarna leerlingen allen hun eigen tekst herschrij-
ven. Feedback geven is dan onderdeel van een begeleid revisieproces. Zo’n 
inbedding van het feedback geven zorgt ervoor dat leerlingen deze activiteit 
serieuzer oppakken dan ze doen wanneer het om een losse opdracht gaat die 
– in de hoofden van de leerlingen – geen duidelijk doel heeft.

Handvatten voor het feedback geven
Leerlingen hebben tijd nodig om vaardig te worden in het geven van feed-
back, werd hiervoor gezegd. Natuurlijk kan de docent hen hierbij helpen. 
Hij kan bijvoorbeeld expliciet aandacht besteden aan een correcte manier 
van feedback geven. Een eenvoudige opdracht hiervoor is: geef eerst een 
plus, geef dan een tip. Als het gaat om de beoordeling van aspecten van de 
schrijfvaardigheid, kan de docent de leerlingen bepaalde handvatten geven. 
Het helpt al als de criterialijst waar het werk op beoordeeld wordt, op de bank 
ligt. Het helpt ook als leerlingen niet op alles hoeven te letten, maar mogen 
focussen op een paar criteria die in die periode aan de orde zijn en bijvoor-
beeld net behandeld zijn in de methode. Verder is gebleken dat leerlingen het 
beter gaan doen als de leraar eerst hardop voordoet hoe hij het doet (modelt), 
of als hij met de klas bespreekt hoe het gaat, op basis van wat hij ziet.
Als leerlingen zo geholpen worden bij het feedback geven, gaan ze na verloop 
van tijd met de ogen van de leraar naar schrijfproducten kijken: ze internali-
seren als het ware de criteria. 

Naast de genoemde zijn er meer werkvormen in te zetten om het feedback 
geven te vergemakkelijken. Voor een aantal van die vormen is de effectiviteit 
door onderzoek vastgesteld. We bespreken ze hier een voor een.

•	 Rondschrijven
 Bij deze werkwijze werken leerlingen in groepen van vier. Ze geven hun 

schrijfproduct aan een andere leerling die er spontaan commentaar bij 
schrijft. Het werk gaat daarna naar de tweede en derde leerling en komt 

na verloop van tijd terug bij de schrijver. Die leest dan het commentaar 
van de drie andere leerlingen. In de ronde die dan volgt, vraagt de schrij-
ver door op het commentaar. Het eindigt met een verbeterde versie. 

 De leerkracht kan een focus meegeven aan deze activiteit door leerlingen 
naar deelaspecten te laten kijken, zoals signaalwoorden of structuuras-
pecten. Als feedback geven helemaal nieuw is voor de leerlingen, is het 
aan te raden het aantal aspecten in het begin klein te houden en als 
docent eerst voor te doen, te modelen, hoe je commentaar kunt geven op 
de gekozen aspecten en hier ook instructie over te geven. 

 In de praktijk blijkt dat leerlingen na een zekere mate van oefening op vrij-
wel alle aspecten van schrijfvaardigheid goed commentaar kunnen geven. 
Alleen voor (werkwoord)spelling geldt dit niet. Leerlingen zien spelfouten 
heel vaak over het hoofd, ook na oefening. Het is daarom goed om dit as-
pect op een andere manier te behandelen en als docent het materiaal te 
kiezen dat op spelling beoordeeld moet worden. Dat kan bijvoorbeeld een 
verzameling zijn van veelvoorkomende fouten in het werk van leerlingen. 
Bij een dergelijke opdracht lukt het leerlingen vaak wel om de fouten te 
vinden en te bedenken wat de correcte vorm is. 

•	 Hardop	denken
 Bij hardop denken bespreekt een leerling het werk van een medeleerling 

door al lezend te vertellen wat hij denkt. De schrijver luistert en maakt 
aantekeningen. Vervolgens bespreken schrijver en commentator wat er is 
gezegd en bepaalt de schrijver wat hij overneemt. 

 Deze manier van werken vraagt veel van de leerling en kan niet zonder 
voorbereiding worden begonnen. Ook hier is het aan te bevelen dat de le-
raar eerst het goede voorbeeld geeft. Hij kan een schrijfproduct al lezend 
voor de klas becommentariëren, daarna ingaan op wat er is gezegd en ook 
de manier van werken, het hardop denken, bespreken. Het blijkt dat bij 
deze manier van werken alle leerlingen vooruitgaan, ook degenen van wie 
het werk niet daadwerkelijk besproken wordt.

•	 Een	schrijver	centraal
 Bij deze werkwijze vertelt een schrijver in de klas of in een groep hoe hij 

het schrijven heeft aangepakt, welke problemen hij is tegengekomen, 
welke oplossing hij heeft gekozen en waarom. De andere leerlingen luis-
teren en geven de schrijver na afloop tips. In overleg bepaalt de schrijver 
wat hij van die tips overneemt. De docent kan hierop inhaken door waar 
nodig informatie toe te voegen en een extra les te geven over een bepaald 
onderwerp. 

•	 Tutoren	
 Bij deze werkwijze helpen leerling-tutoren andere leerlingen vanuit de hele 

school bij schrijftaken. Deze tutoren krijgen hiervoor eerst een opleiding 
van de school. Ze worden gekozen op basis van hun motivatie en hun toe-
komstplannen. Schrijftutor is bijvoorbeeld bij uitstek een rol voor leerlingen 
die journalist of docent willen worden. Bij deze vorm gaat schrijfonderwijs 
buiten de klas en maakt het onderdeel uit van het taalbeleid van de school.
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2.  Een werk centraal bespreken

Hierbij wordt een schrijfproduct van een leerling via de beamer aan de hele 
klas getoond. De docent geeft aan op welke criteria de tekst wordt bekeken 
en daagt de klas uit om aan de hand van die criteria opmerkingen te maken 
bij de tekst. De docent doet dat zelf ook. De opmerkingen worden besproken 
en waar nodig aangevuld met extra informatie. De schrijver van het product 
bepaalt welke voorstellen voor verbetering worden aangenomen en welke 
niet. Hij blijft eigenaar van het product. Alle andere leerlingen schrijven op 
basis van de bespreking tips op voor hun eigen werk en verbeteren dat.
Bij hogere leerjaren en na oefenen met deze manier van feedback geven 
kunnen schrijfproducten ook op deze manier in een kleinere groep worden 
besproken. 

3.  Nakijken met directe en indirecte feedback

Bij deze werkwijze schrijft de docent feedback op het werk dat hij nakijkt. 
Bij directe feedback verwerkt hij de verbetering in de tekst: hij verbetert 
een spelfout, maakt een zin correct, vervangt een foute verwijzing door een 
juiste, enzovoort. Bij indirecte feedback geeft hij aan dat er iets niet klopt, 
maar schrijft hij de verbetering er niet bij. 
Uit onderzoek is gebleken dat directe feedback het beste werkt bij spelling 
en andere aspecten van taalverzorging. Indirecte feedback blijkt beter te wer-
ken bij aspecten als opbouw, toon, argumentatie, inleiding/afsluiting. En zoals 
we hier al eerder aangaven: schriftelijke feedback gaat niet samen met een 
cijfer; als leerlingen een cijfer krijgen, hebben ze geen aandacht meer voor de 
bijbehorende feedback.
Voor beide vormen van feedback-geven-tijdens-het-nakijken geldt dat het 
tijdrovend is voor de docent. Feedback van de docent wordt pas effectief 
als hij de klas met de gemaakte opmerkingen laat werken, bijvoorbeeld door 
een of enkele veelvoorkomende fouten te behandelen en bij het reviseren de 
andere werkvormen uit dit hoofdstuk toe te passen.

4.  Rangorde maken van schrijfproducten en jury inzetten

Hierbij beoordelen leerlingen hun eigen schrijfproducten in een groep van 
vier of vijf. Ze bepalen welk product het beste is, welk op de tweede plaats 
komt, enzovoort. Bij het bepalen van deze rangorde leggen ze vast welke cri-
teria ze gebruiken. In de nabespreking presenteren ze de uitkomst en vooral 
ook de gevonden criteria. 
Deze werkwijze stimuleert leerlingen om hun metacognitieve vaardigheden 
aan te spreken. Ze kijken naar hun eigen keuzeproces en destilleren daar de 
criteria voor goede schrijfproducten uit. 
Na deze activiteit kan de leraar met de klas de genoemde criteria verzame-
len en er een klassenlijst van maken die ook bij volgende schrijfproducten 
gebruikt wordt. Zo’n zelfgemaakte lijst van criteria verhoogt de betrokken-

heid enorm. Daarbij komt dat op deze manier samengestelde criterialijsten 
meestal niet afwijken van rubrics, ontwikkeld door de school, of van het 
referentiekader of van beoordelingsmodellen die secties opstellen. Leerlingen 
weten over het algemeen goed waar een schrijfproduct aan moet voldoen. 
Als de lijst toch op belangrijke punten afwijkt, kan de leraar altijd nog criteria 
toevoegen of veranderen. 
Bij schrijfproducten die gericht zijn op een echt, extern publiek kan deze 
werkwijze aangescherpt worden door een jury in te zetten. Per groep wor-
den er dan een of twee schrijfproducten aangewezen. De jury beoordeelt 
vervolgens welke opgestuurd worden en welke op het internet komen of 
bijvoorbeeld in de schoolkrant. De jury verantwoordt zich vervolgens voor zijn 
keuzes tegenover de klas.

5.  Beoordelen op deelaspecten die aan de orde zijn/ 
 beoordelen aan de hand van afgesproken criteria

Het laten beoordelen van deelaspecten van schrijfvaardigheid door leerlingen 
is hierboven al besproken. Maar er kan meer worden gedaan met deelaspec-
ten. Zo kan ook de leraar werk van leerlingen alleen op een paar afgesproken 
aspecten bekijken. Dit werkt goed als hij eerst instructie geeft over een of 
meer aspecten. Neem bijvoorbeeld het aspect ‘inleiding’. De docent kan eerst 
een paar lessen geven over de functie van een inleiding en de mogelijke 
vormen van een goede inleiding bij een artikel. Daarna laat hij de leerlingen 
alleen dit aspect oefenen of een volledig artikel schrijven, om vervolgens 
(alleen) feedback te geven op de inleidingen. Door zo te werken, wordt de 
focus voor leerlingen scherp. Daarna kunnen langzamerhand meer aspecten 
worden toegevoegd.
Sommige scholen werken met een doorlopende leerlijn schrijfvaardigheid 
waarin een opbouw in aspecten is aangebracht. Daar werkt men bijvoorbeeld 
in leerjaar 1 aan inhoud en leesbaarheid en in leerjaar 2 aan spelling, inter-
punctie en doelgerichtheid. In de bovenbouw komt dan onder andere origi-
naliteit aan de orde. In de bijlagen is een voorbeeld van zo’n leerlijn te vinden. 
De criteria in dit soort leerlijnen kennen een cumulatieve opbouw: in hogere 
leerjaren komen er steeds meer aspecten bij. 
Op scholen met een taalbeleid werkt zo’n leerlijn schrijfvaardigheid ook 
ondersteunend bij andere vakken. Docenten van die vakken weten daar beter 
hoe ze hun leerlingen kunnen instrueren bij het schrijven.
 

6.  Beoordelen aan de hand van een rubric of een leerlijn

Rubrics en leerlijnen worden steeds vaker gebruikt als middel om te leren van 
het beoordelen. Een rubric geeft per deelvaardigheid (of aspect) een opbouw 
aan van beginners- tot expertgedrag. Ter illustratie geven we hier een deel 
weer van een rubric schrijfvaardigheid:
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Aspirant Beginner Gevorderde Expert 

Inleiding	 Ik	begin	uit	
het	niets	met	
mijn	tekst.	Er	is	
geen	duidelijke	
inleiding.

Ik	vertel	wat	
het	onderwerp	
is	en	welke	
deelonderwer-
pen	aan	bod	
komen.

Ik	vertel	niet	
meer	wat	het	
onderwerp	is	
en	welke	deel-
onderwerpen	
aan	bod	komen,	
maar	weet	het	
onderwerp	nog	
niet	pakkend	
en	origineel	te	
introduceren.

Ik	introduceer	
het	onderwerp	
pakkend	en	
origineel.

Rubrics vormen een goed instrument voor zowel leerling als docent. Ze hel-
pen de leerling om inzicht te krijgen in waar hij staat in zijn ontwikkeling, ze 
helpen de docent om te bepalen hoever de leerling is gevorderd en wat deze 
nog nodig heeft. Rubrics zijn verder voor iedereen een goed hulpmiddel om 
schrijfproducten op een formatieve manier te beoordelen.
In de bijlagen is een uitgewerkte rubric opgenomen van het IJburg College te 
Amsterdam. Deze rubric is onderverdeeld in criteria voor informatieve, over-
tuigende en beschouwende teksten. 

Een leerlijn lijkt op een rubric, maar geeft alleen het beginners- en expertge-
drag weer. De beoordelaar (de docent of de leerling zelf) geeft aan in hoever-
re de leerling het expertgedrag op een criterium bereikt heeft. Dit kan, maar 
hoeft niet, met een cijfer worden uitgedrukt. 

Brongebruik 

Ik	maak	niet	of	 
nauwelijks	gebruik	
van	bronnen.

Ik	kan	niet	gestruc-
tureerd	zoeken	
naar	bronnen.	

0 1 2 3 Ik	verwerk	de	juiste	
bronnen	op	de	juiste	
wijze.

Ik	kan	de	juiste	bronnen	
vinden	met	een	bewuste	
zoekstrategie.	

Deze leerlijn is dus te onderscheiden van de doorlopende leerlijn, die een sa-
menhangend programma beschrijft voor het schrijfonderwijs van klas 1 tot en 
met klas 6. Maar ook de rubric-achtige leerlijn kan voor de duur van de hele 
opleiding worden opgesteld. Een voorbeeld van zo’n meerjarige leerlijn is te 
vinden in de bijlagen. Hij is afkomstig van scholengemeenschap Stad en Esch 
te Meppel.

7.  Beoordelen aan de hand van schalen

Hierbij wordt er gewerkt met een aantal voorbeeldteksten die op drie of meer 
niveaus zijn ingeschaald, bijvoorbeeld als zeer goed, goed, voldoende en on-
voldoende. Aan de leerlingen de opdracht om schrijfproducten van ongeveer 
gelijke kwaliteit bij een van die ‘ankerteksten’ te leggen. Vervolgens wordt 
besproken waarom die teksten daar liggen en wat er nodig is om ze op een 
hoger niveau te brengen. 

8.  Reflecteren op meerdere versies

Goed schrijven is herschrijven. Of, als er geen computer aanwezig is: deels 
herschrijven. Bij het reflecteren op meerdere versies schrijven leerlingen drie 
versies van een tekst. Na de eerste twee versies kijken ze welke ontwikkeling 
er zit tussen tekst 1 en tekst 2. Dan maken ze een nieuwe versie op basis van 
die twee eerdere versies. Vervolgens staan ze weer stil bij de vragen: wat is 
er veranderd, wat maakt de derde tekst tot een betere tekst, en wat betekent 
dit voor mijn schrijfvaardigheidsontwikkeling?
Reflecteren op meerdere versies is een activiteit die veel vraagt van de leer-
ling. Hij moet de criteria uit de leerlijn of rubric zelfstandig kunnen toepas-
sen op zijn teksten en hij moet vooral goed kunnen kijken naar zijn eigen 
schrijfproces. Dit maakt dat dit reflecteren bij uitstek een activiteit is voor de 
bovenbouw havo/vwo. Zeker als de school werkt met een doorlopende leerlijn 
schrijven waarin vanaf leerjaar 1 systematisch wordt gewerkt aan de ontwik-
keling van reflectievaardigheden, kan deze werkwijze een goede bijdrage 
leveren aan het verbeteren van de schrijfvaardigheid.

9.  Bespreken van de ontwikkeling in de vaardigheid

De meest directe feedback is natuurlijk die waarbij de docent met leerlingen 
in gesprek gaat over hun ontwikkeling in schrijfvaardigheid. Dat kan in een-
op-eengesprekken of in groepsgesprekken. Deze gesprekken hebben maxi-
maal effect als leerlingen een schrijfdossier aanleggen en rubrics of leerlijnen 
invullen. Deze instrumenten vormen belangrijke handvatten voor de bespre-
king van de ontwikkeling tot nu toe en voor het plannen en vaststellen van 
aandachtspunten voor het vervolg. 

Herschrijven en ICT
Herschrijven	met	pen	en	papier	is	een	tijdrovende	en	demotiverende	activiteit.	Voor	scholen	
die	niet	met	computers	werken,	is	het	herschrijven	van	een	volledige	tekst	niet	de	beste	
manier	van	reviseren.	Zij	kunnen	leerlingen	in	plaats	hiervan	alleen	verbeteringen	laten	aan-
brengen	in	het	werk	of	hen	alleen	delen	laten	herschrijven.	Maar	voor	goed	schrijfonderwijs	
zijn	computers	eigenlijk	onmisbaar	geworden.	

 
 Vormen voor summatief beoordelen
1. Werken met een tweede beoordelaar

Het beoordelen van schrijfvaardigheid is lastig en nooit helemaal betrouw-
baar, werd in hoofdstuk 1 al gesteld. Daar kwam ook aan de orde dat de 
beoordeling van schrijfwerk verbetert als het intersubjectief gebeurt, dus als 
een collega of iemand anders meebeoordeelt. Dit hoeft niet iedere keer te 
gebeuren, het scheelt al als docenten het af en toe doen. De leden van de 
sectie Nederlands kunnen bijvoorbeeld een keer een schrijfproduct met zijn 
allen beoordelen. Als zij hun oordelen daarna vergelijken en tot een consen-
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susoordeel proberen te komen, wordt daardoor de beoordeling van andere 
schrijfproducten al betrouwbaarder. Als docenten dit af en toe herhalen, 
worden schrijfsels van leerlingen eenduidiger nagekeken. 

2.  Globaal beoordelen
Bij globaal beoordelen geeft de docent na lezing van een werk een cijfer op 
basis van zijn ervaring en gevoel. Dit lijkt een weinig betrouwbare methode, 
maar zoals in hoofdstuk 1 al werd vermeld, blijkt er op het punt van betrouw-
baarheid weinig verschil te zijn met gedetailleerd nakijken. 

3. Nakijken op basis van puntschalen

Gedetailleerd nakijken aan de hand van een puntschaal geeft de indruk van 
een gedegen beoordeling, maar een collega of tweede corrector kan op basis 
van dezelfde schaal tot een ander cijfer komen. Het verschil in oordeel tussen 
de eerste en tweede corrector is bij deze manier van nakijken even groot of 
klein als bij globaal beoordelen.
Wij hebben ook een indruk hoe het kan dat dit verschil zo klein is. Ervaringen 
van docenten leren dat zij, ook als ze gebruikmaken van een puntsgewijs be-
oordelingsmodel, soms toewerken naar hun eerste intuïtieve indruk. Docen-
ten vinden soms dat hun algemene indruk van de tekst, de brille, de origina-
liteit of net de rommeligheid ervan niet voldoende in het puntensysteem tot 
uitdrukking komen. Vervolgens begint het verschuiven naar het intuïtieve 
cijfer waarschijnlijk met gedachten als: ik kom veel lager uit dan ik dacht, nog 
eens kijken naar de titel en de inleiding, daar kan ik wel een hogere beoorde-
ling voor geven. Zo redenerend groeit de gedetailleerde beoordeling toe naar 
de globale. 
Een andere aanleiding om de aanvankelijke puntentoekenning te herzien, is 
de kleinere spreidingsmarge van cijfers in de klas die je vaak ziet als er met 
puntschalen wordt gewerkt. De cijfers liggen daarbij meestal ongeveer tus-
sen de 5 en de 8. 

4. Nakijken op basis van rubrics

Wil de docent achteraf met leerlingen kijken naar het resultaat, is het nood-
zakelijk om concrete toelichtingen of feedback te geven. Alleen daarmee kan 
de leerling verder komen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van rubrics 
of de puntschalen zoals die bij de examenbeoordeling gebruikt worden. 
Maar als het om een finaal oordeel gaat, aan het eind van het jaar of in het 
schoolexamen, is het enige wat nodig is een gedegen cijfer. En zoals hiervoor 
voldoende zal zijn uiteengezet, is het niet slordig of onzorgvuldig om schrijf-
producten die niet meer besproken worden, globaal te beoordelen en daarbij 
steekproefsgewijs een collega te vragen voor controle. 

  

5. Nakijken aan de hand van schaalbeoordeling  
 (ankerteksten)

Bij deze werkwijze kiezen docenten een aantal ‘ankerteksten’, die dienst doen 
als prototypische excellente, zwakke of gemiddelde tekst, om aan de hand 
daarvan de andere teksten te beoordelen. Daarmee is dit een goede tussen-
vorm van globaal en gedetailleerd beoordelen. 
De werkwijze in iets meer detail: de docenten beginnen met het zoeken naar 
consensus over de teksten die als ankerteksten kunnen dienen. Vervolgens 
leggen ze de overige teksten op een van de drie stapels of daartussenin. 
Daarvoor lezen ze de teksten goed door, zonder expliciet naar alle beoorde-
lingsaspecten te kijken. Ze vellen dus een globaal oordeel. Op deze manier 
komt met een verantwoorde tijdsinvestering een verantwoorde beoordeling 
tot stand. 
Het beoordelen met ankerteksten wordt op dit moment nader onderzocht 
door Monika Koster en Renske Brouwer van de Universiteit Utrecht en de 
resultaten zijn veelbelovend.

 Tot slot
Het beoordelen van schrijfvaardigheid blijft onderwerp van onderzoek. 
Daarbij is het voor de verbetering van de resultaten van het schrijfonderwijs 
minstens zo belangrijk dat er ook nader onderzoek wordt gedaan naar wat 
leerlingen helpt om te groeien in schrijfvaardigheid en naar wat docenten 
kunnen doen om die ontwikkeling te sturen. 
Er is dus nog genoeg stof tot onderzoek, maar er is ook al veel wat we weten 
uit onderzoek en succesvolle praktijken. Daaruit zijn de didactische principes 
in dit boekje gedestilleerd. Als het gaat om het beoordelen van schrijven, 
weten we inmiddels dat op het moment dat het cijfer er ligt, het leren van 
leerlingen stopt. Vandaar dat we in dit hoofdstuk een scherp onderscheid 
gemaakt hebben tussen het leren van schrijven met daaraan gekoppeld 
formatieve beoordeling, en het beoordelen van schrijven voor een cijfer als 
summatieve beoordeling. Door die indeling komt er ruimte om aandacht te 
geven aan het schrijfproces, de betrokkenheid van de leerling, de kwaliteit 
van de feedback de revisie op het schrijfproduct. Dat zijn de cruciale factoren 
om leerlingen tot autonome schrijvers op te leiden. 

 



hooFDStuk 4:

VOORBEELDEn	 
uit De praktijk



49VOORBEELDEn	uIT	DE	PRAKTIJK

4.	 VOORBEELDEn	 
 uit De praktijk

Goed schrijfonderwijs valt of staat met goede opdrachten. Bij deze opdrach-
ten zorgen bepaalde factoren voor een verhoging van de motivatie van de 
leerling en de mate van betrokkenheid bij de opdracht. De meeste daarvan 
zijn al aan de orde gekomen in de andere hoofdstukken van dit boekje.  
Werken met het sandwichmodel, leerlingen onderling feedback laten geven, 
leerlingen iets te kiezen geven, hen laten werken met zelfgeformuleerde 
criteria, het zijn alle motivatieverhogende strategieën. Andere werkwijzen die 
daarbij of daarnaast kunnen worden ingezet zijn: leerlingen laten samenwer-
ken, zorgen voor aantrekkelijke en/of actuele onderwerpen en voor onderwer-
pen die dicht bij de leerlingen liggen, koppeling met andere activiteiten, zoals 
literatuur of het profielwerkstuk. De laatste twee punten zorgen met name 
voor betekenisvolle opdrachten, een belangrijke factor voor gemotiveerd 
werken. 

In dit hoofdstuk beschrijven we voor elk leerjaar van havo/vwo een schrijftaak 
waarin vier of meer van de genoemde didactische principes zijn verwerkt. Het 
gaat om achtereenvolgens: 
1. Een geschreven portret 
2. Een artikel voor de schoolkrant
3. Een beroepsinterview 
4. Een tijdschriftproject 
5. Samen een redactie vormen 
6. Van profielwerkstuk naar essay

 Van interview naar geschreven portret
Een korte lessenserie bij de start in de brugklas 

 De schrijftaak

Aan het begin van het schooljaar interviewen leerlingen een klasgenoot  
die ze nog niet kennen en verwerken ze de informatie in een ‘geschreven  
portret’. De portretten worden gebundeld. Iedere leerling krijgt een exem-
plaar, evenals alle docenten die lesgeven aan de klas. Wat ook kan, is de 
portretten op een site van de klas plaatsen. 

 Schrijven leren

De leerlingen leren in deze lessenserie om gesproken informatie te verwerken 
in een tekst. De informatie moet interessant zijn voor medeleerlingen en voor 
de docenten van deze groep leerlingen. De leerlingen leren een tekst goed 
op te bouwen en goedlopende zinnen te schrijven. Omdat de teksten worden 
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gepubliceerd, is er als vanzelfsprekend aandacht voor spelling en interpunctie.
 

 De didactiek

In de lessenserie zijn de volgende didactische keuzes te herkennen:
•	 Er is gezorgd voor een opdracht die dicht bij de leerlingen ligt. Het is een 

– voor eersteklassers – complexe opdracht, maar wel over een onderwerp 
uit de directe omgeving. Daarmee past hij in de doorlopende leerlijn goed 
bij de start van het voortgezet onderwijs. 

•	 Het didactisch principe van het sandwichmodel is toegepast. De leraar 
richt in deze lessenserie de aandacht door te starten met voorbeeld- 
interviews. Leerlingen bouwen daarmee (voor)kennis op over inhoud en 
vorm van het genre. 

•	 De leerlingen werken met – zelfgeformuleerde – criteria.
•	 Feedback en revisie hebben een duidelijke plaats in de schrijfcyclus.
•	 De opdracht is extra betekenisvol doordat de portretten gebundeld worden.

 De opdracht in de praktijk

Oriëntatie op inhoud en vorm
De docent legt uit wat de opdracht is en hoe eraan gewerkt gaat worden.
De leerlingen krijgen in duo’s een artikel waarin iemand uitgebreid wordt 
voorgesteld door de auteur (niet in een vraag-antwoordstructuur). Bronnen 
zijn bijvoorbeeld: 7Days, Kidsweek, Metro.
Opdracht voor de duo’s: 
•	 Welke vragen heeft de journalist gesteld, denk je?
•	 Bedenk zelf nog een vraag die jullie aan deze persoon willen stellen.
Klassikale bespreking. Aandacht voor vragen naar feiten en vragen naar bele-
ving, gevoelens en meningen.

Voorbereiden interview
In dezelfde duo’s: maak een lijstje van vragen die jullie aan een klasgenoot 
kunnen stellen om hem/haar beter te leren kennen en een mooi portret te 
schrijven. Vraag niet alleen naar feiten, maar ook naar hoe de ander denkt, 
naar gevoelens en meningen.
De docent inventariseert de bedachte vragen en maakt samen met de leer-
lingen een lijst van vragen die gesteld kunnen worden tijdens het interview. 
Hij besteedt aandacht aan ‘doorvragen’.

Interviewen 
Ieder kiest voor het interview iemand uit de klas die hij nog niet (goed) kent. 
De interviewer noteert de antwoorden in steekwoorden. De smartphone 
(laptop of tablet) staat aan om het gesprek op te nemen. Na 5 à 10 minuten 
worden de rollen omgedraaid.

 

Van interview naar geschreven portret: eerste uitwerking
De leerlingen lezen het artikel uit de oriëntatiefase nog een keer, nu met de 
opdracht:
•	 Schrijf drie dingen op waar je bij het schrijven van een portret op moet 

letten. 
De leraar inventariseert de antwoorden op het (smart)bo(a)rd, ordent en vult 
eventueel aan. Zo ontstaat er een lijst van criteria waaraan het geschreven 
portret moet voldoen.
Leerlingen werken hun portret op de computer uit en gebruiken daarbij de 
spellingchecker.

Revisie
Mogelijkheid 1. In de startduo’s worden de teksten om de beurt hardop voor-
gelezen. Met het lijstje criteria erbij krijgt ieder van de ander een top (compli-
ment) en een tip (mogelijkheid tot verbetering).
Mogelijkheid 2. Een geschreven portret van een leerling uit een vorige lich-
ting wordt op de beamer geprojecteerd. De leraar bespreekt hardop denkend 
wat sterke en zwakke kanten zijn. De leerlingen schrijven op waar hij op let.

Herschrijven/afronden
De definitieve versie wordt geschreven en vormgegeven.

 Een artikel voor de schoolkrant
Werken met een redactie in de tweede klas

 De schrijftaak

De leerlingen van de tweede klas schrijven een artikel van ±250 woorden over 
het afschaffen van huiswerk, waarin ze argumenten aandragen voor of tegen 
dat afschaffen. De beste artikelen worden in het volgende nummer van de 
schoolkrant geplaatst.

 Schrijven leren

De leerlingen in de tweede klas leren een tekst te schrijven waarin ze argu-
menten verwerken voor en tegen een standpunt over een kwestie die dicht 
bij hen staat. De argumenten worden verdeeld over verschillende alinea's. 
Ze leren dit artikel goed op te bouwen met een inleiding en een conclusie. 
Omdat de tekst gepubliceerd kan worden, is er aandacht voor spelling, inter-
punctie en het formuleren van goede zinnen. 

 De didactiek

In deze opdracht zijn de volgende didactische principes verwerkt:
•	 Het sandwichprincipe wordt toegepast om deze voor tweedeklassers 
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complexe activiteit goed in te leiden. De docent vestigt de aandacht op 
argumenten, feiten en meningen en op de opbouw van een opiniërend 
artikel. 

•	 Het onderwerp is interessant voor veel leerlingen.
•	 Het feit dat het gepubliceerd kan worden werkt motiverend op de  

aandacht voor taalgebruik en taalverzorging. Anders gezegd, deze  
aspecten komen hierdoor op betekenisvolle wijze aan de orde.

•	 De leerlingen werken met zelfgeformuleerde criteria. Het bespreken van 
de artikelen in een redactieteam maakt dat leerlingen zich goed bewust 
worden van criteria van een goed artikel. Doordat de bespreking  
geobserveerd wordt en er door de leerlingen wordt gesproken over  
de criteria krijgen ze handvatten om hun eigen artikel te verbeteren  
in een volgende versie.

 De opdracht in de praktijk

Context van de opdracht
De groep leerlingen die op vrijdagmiddag na moet blijven omdat het huiswerk 
niet gemaakt is, wordt steeds groter. Dit heeft gezorgd voor een discussie 
binnen de schoolleiding over het afschaffen van huiswerk. Sommige direc-
tieleden vinden dat alles op school gemaakt moet worden, zodat leerlingen 
thuis andere dingen kunnen doen. Andere vinden dat dat niet kan, omdat er 
bijvoorbeeld dingen zijn die je moet opzoeken en niet iedereen dat op school 
kan doen. De directie wil graag weten hoe iedereen over dit onderwerp denkt 
en heeft een aparte commissie ingesteld om dit te onderzoeken. Deze com-
missie moet onder andere de meningen van de leerlingen inventariseren. Die 
commissie heeft besloten de hulp in te roepen van de schoolkrant en een 
oproep te plaatsen.

Oriëntatie
De leerlingen lezen enkele korte artikelen waarin een mening naar voren 
wordt gebracht en aan de hand daarvan bespreekt de docent met de leerlin-
gen de vraag wanneer zij overtuigd raken van een standpunt. De kracht van 
argumenten wordt besproken en het verschil tussen feiten en meningen. Ook 
de opbouw van het artikel komt aan de orde.

Schrijven
De leerlingen zetten hun voor- en tegenargumenten op een rijtje en schrijven 
tijdens de les hun artikel. 

Na het schrijven van de eerste versie: redactiediscussie & observatie  
tekstkwaliteit
De klas wordt verdeeld in twee groepen van tien leerlingen. Elke groep bestaat 
uit een redactie van zes leerlingen en vier observanten. De groepen krijgen 
elk tien artikelen en lezen deze voorafgaand aan de les. De redactiegroep 
bespreekt in de les elk artikel vanuit de vraag of het wel of niet geplaatst 
kan worden. De observanten doen niet mee aan deze discussie, maar luiste-

ren naar de motivatie van de redactie. Zij noteren de criteria voor het wel/
niet plaatsen van een artikel en destilleren hier de criteria uit voor een goed 
artikel (tekstkwaliteit). Na het redactieoverleg overleggen de observanten 
per groep over de criteria die zij gedestilleerd hebben en schrijven die op een 
poster. Deze posters presenteren zij aan de klas. De leerlingen bespreken de 
criteria en zo weet elke leerling waar hij op moet letten bij het herschrijven 
van zijn artikel.

Herschrijven/afronden
De leerlingen herschrijven hun eerste versie en de redactie van de school-
krant kiest uiteindelijk twee of drie artikelen die gepubliceerd worden. 
 

 Interview met een ‘beroepsidool’
In de derde klas

 De schrijftaak

In de derde klas kiezen leerlingen hun profiel. De school organiseert een mid-
dag ‘speeddaten’ waarbij volwassenen iets vertellen over hun beroep en welke 
opleiding ze daarvoor hebben gevolgd. Leerlingen krijgen de kans om iemand 
te ontmoeten die hun ‘droomberoep' uitoefent en deze persoon te intervie-
wen. Nadat de geïnterviewden de uitgewerkte interviews hebben gelezen, 
worden er enkele geselecteerd voor een informatiefolder over de profielkeu-
ze. De folder wordt gedrukt voor leerlingen uit klas 3 en hun ouders.

 Schrijven leren

In deze schrijftaak gaat het om de volgende aspecten van schrijven:
•	 Verwerven van informatie door middel van vragen stellen en die  

informatie vervolgens verwerken in een tekst die voor ouders en  
medeleerlingen interessant en informatief is.

•	 De structuur van de tekst: inleiding - middenstuk - slot en alinea-indeling 
zijn in orde; de tekst is logisch opgebouwd en de juiste verbindingswoorden 

 worden gebruikt.
•	 Taalverzorging: spelling en interpunctie zijn in orde.

 De didactiek

De volgende didactische principes liggen ten grondslag aan deze schrijf-
opdracht:
•	 De schrijftaak is een complexe, betekenisvolle taak. Het onderwerp heeft 

veel betekenis voor de leerlingen. Dat een aantal interviews in de folder 
gepubliceerd zal worden, geeft nog extra betekenis aan de taak en werkt 
motivatieverhogend. Doordat leerlingen een interview moeten afnemen 
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met iemand die ze niet per se kennen, wordt dit een spannende opdracht. 
En omdat de geïnterviewde de tekst later onder ogen krijgt, voelen de 
leerlingen het belang van het goed verwerken van de informatie. En de  
beloning is compleet als de tekst geselecteerd wordt voor het keuzeboekje 
voor de leerlingen van de volgende derde klas.

•	 Het sandwichmodel: er zijn activiteiten vóór het schrijven, tijdens het 
schrijven en ná het schrijven. Leerlingen krijgen voorafgaand aan het 
schrijven informatie over soorten beroepen en het beroep van hun eigen 
voorkeur. 

•	 Ook het gebruik van moderne hulpmiddelen is goed voor de motivatie: wat 
vaak in de les niet mag (je mobiel gebruiken), wordt nu bijna verplicht. 
En aangezien de leerlingen tegenwoordig bijna vergroeid lijken met hun 
mobiel, zal het ze weinig moeite kosten om die hiervoor in te zetten.

•	 Leerlingen werken in duo’s samen volgens het principe van 'collaborative 
writing': ze geven elkaar feedback tijdens het schrijven. Het leerrende-
ment is hierbij hoger dan wanneer ze alleen schrijven.

•	 Herschrijven na feedback. Zowel de geïnterviewde als medeleerlingen 
geven de schrijver feedback, waardoor hij zijn tekst kan reviseren.

 De opdracht in de praktijk

Oriëntatie 
Leerlingen geven aan naar welk beroep hun voorkeur uitgaat en wie ze zou-
den willen interviewen. Er worden tweetallen gevormd die het interview gaan 
afnemen.

Voorbereiden en deeloefeningen
Leerlingen krijgen instructie over goede interviewvragen en vervolgvragen. 
De leerlingen bedenken goede interviewvragen en vervolgvragen. De docent 
inventariseert met de klas welke vragen zijn bedacht en selecteert de vragen 
die in ieder geval gesteld moeten worden.

Interview afnemen en verwerken
De leerlingen maken een afspraak en nemen het interview af. Hierbij maken  
ze gebruik van de opnamefunctie van hun mobiele telefoon. Voor het in-
terview verdelen de leerlingen de taken: één leerling stelt de vragen en de 
andere leerlingen maken tijdens het interview aantekeningen. 

De docent geeft instructie over het omzetten van de gesproken tekst en de 
aantekeningen naar een verslag van het interview. Dit kan hij doen door een 
stukje interview te laten horen en met de klas te bedenken hoe je dit omzet 
in een goede tekst. Daarbij laat de docent verschillende vormen zien: een 
uitwerking in dialoogvorm en een lopende tekst als uitwerking. Leerlingen 
kiezen de vorm die hen het meest aanspreekt. Leerlingen ontdekken in deze 
fase dat spreektaal iets anders is dan schrijftaal en leren op deze manier 
samenhang aan te brengen in de tekst. 
 

Schrijven
De leerlingen werken het interview uit, samen met de medeleerling met wie 
ze het interview hebben afgenomen. Daarbij werken ze samen volgens het 
principe van collaborative writing: tijdens het schrijven praten ze veel over 
hoe je iets het beste op kan schrijven. Daardoor geven ze elkaar veel feed-
back op het product en het proces. 

Herschrijven/afronden
De producten worden van feedback voorzien door de geïnterviewde en een 
medeleerling. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de revisievorm ‘focus op de 
lezer’: de lezer geeft ongeremd commentaar op het product, waarna lezer 
en schrijver samen bekijken hoe dit commentaar te verwerken. De leerlingen 
schrijven de eindversie van hun interview.

Voorbeeld uitgewerkt interview
“Mensen	vergeten	vaak	dat	een	paard	een	heel	eigen	taal	heeft”,	dit	zegt	Aline	
(40)	van	Equicoaching	in	Zijldijk,	in	het	uiterste	noorden	van	Groningen.	Bij	
aankomst	valt	mijn	oog	direct	op	de	twee	kleine	bruine	shetlander	pony’s	die	
vredig	in	het	weiland	voor	boerderij	de	Diek’n	staan	te	grazen.	Deze	pony’s,	zo	
hoor	ik	later,	heten	‘Appie	en	Saskia’,	het	zijn	de	twee	shetlanders	van	Aline	
uitham	die	zij	gebruikt	bij	haar	workshops	Equicoaching.

Als	ik	Aline	vraag	wat	Equicoaching	nu	eigenlijk	inhoudt	begint	ze	direct	
enthousiast	te	vertellen.	“Equicoaching	is	een	vorm	van	coaching	–	coaching	
is	het	helpen	van	mensen	om	hun	doelen	te	verwezenlijken	en	zich	te	ontwik-
kelen	door	middel	van	inspiratie	en	ondersteuning	–	waarbij	gebruik	wordt	
gemaakt	van	paarden.	Het	is	dus	coaching,	gecombineerd	met	oefeningen	
naast	het	paard.”	‘Equi’	komt	van	‘equus’,	het	Latijnse	woord	voor	‘paard’.

Toen	Aline	nog	een	klein	meisje	was	reed	ze	vaak	in	de	manege.	Toen	viel	het	
haar	al	op	dat	mens	en	paard	elkaar	vaak	helemaal	niet	begrijpen.	"Ik	vond	
paardrijles	natuurlijk	hartstikke	leuk,	maar	de	paarden	leken	vaak	heel	onge-
lukkig,	alsof	ze	er	helemaal	geen	plezier	in	hadden	en	dat	ze	het	tegen	hun	
zin	deden.	Het	kan	dan	wel	je	hobby	zijn,	maar	ik	vind	niet	dat	dat	ten	koste	
mag	gaan	van	een	dier.”

Aline	heeft	een	tijdje	lesgegeven	aan	mensen	die	problemen	hadden	met	hun	
paard.	“Mensen	gaan	ervan	uit	dat	een	paard	begrijpt	wat	ze	bedoelen,	ze	
houden	er	geen	rekening	mee	dat	paarden	een	heel	andere	taal	spreken	en	
snel	verward	kunnen	raken	van	zoveel	verschillende	en	vaak	ook	verkeerde	
hulpen”,	legt	ze	uit.	Toen	dit	probleem	dan	ook	steeds	vaker	voorkwam	heeft	
Aline	besloten	een	opleiding	Equicoaching	te	gaan	volgen.

nu	woont	ze	samen	met	haar	partner	in	een	huisje	ergens	op	het	platteland	
in	Zijldijk	waar	ze	haar	coachingpraktijk	‘Paard	en	Spirit’	heeft	opgericht.	 
Ze	richt	zich	vooral	op	het	begeleiden	van	kinderen,	jongeren	en	ook	volwas-
senen	in	hun	ontwikkeling.	Daarbij	gaat	het	om	hun	persoonlijke	groei,	maar	
bijvoorbeeld	ook	om	de	ontwikkeling	binnen	hun	beroep.
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Aline	heeft	vooral	in	de	buurt	van	Zijldijk	gewoond,	maar	later	ook	een	tijd	in	
de	stad	Groningen	en	in	noorwegen.	Op	de	vraag	of	ze	een	band	heeft	met	
Groningen	en	of	zij	die	band	kan	omschrijven	antwoordt	ze	mij:	“Ik	zou	eigen-
lijk	veel	liever	ergens	in	een	bosrijk	gebied	wonen.	natuurlijk	vind	ik	Gronin-
gen	wel	mooi,	maar	voor	het	houden	van	en	werken	met	paarden	is	het	niet	
ideaal.”	De	reden	dat	ze	hier	woont	is	eigenlijk	heel	eenvoudig.	Ze	was	een	
woning	aan	het	zoeken	en	het	huis	waarin	ze	nu	woont	stond	toevallig	juist	 
te	koop.	Ze	hoefde	niet	langer	te	zoeken	en	besloot	het	huis	direct	te	kopen.	 
Of	het	haar	droombaan	is	en	of	ze	dit	altijd	wil	blijven	doen	weet	Aline	nog	
niet;	hoe	het	in	de	toekomst	verder	zal	gaan	is	dus	nog	een	verrassing.

Wiske,	15	jaar

 Schrijven, herschrijven en selecteren
Het tijdschriftproject in de vierde klas

 De schrijftaak

De schrijfopdrachten die de leerlingen in havo 4 of vwo 4 maken worden sa-
mengevoegd in een tijdschrift. Dat betekent dat ze de praktijkopdrachten uit 
de methode zo schrijven dat ze in een tijdschrift passen. Daarnaast bedenken 
de leerlingen minstens twee speciaal voor het tijdschrift geschikte rubrieken. 
Tijdens dit tijdschriftproject werken de leerlingen in groepen van vijf à zes. 
Elke groep vormt de redactie van een tijdschrift. In het redactieteam bespre-
ken de leerlingen elkaars teksten. Van het overleg in de redactie maken ze 
elke les een kort verslag. Dat verslag komt in een redactiemap waarin ze ook 
steeds de andere verslagen en opdrachten van dit project stoppen. De docent 
volgt de vorderingen van de leerlingen tijdens de lessenserie door geregeld in 
de redactiemappen te kijken. 

Naast schrijven en reviseren speelt bij deze opdracht ook de vormgeving een 
belangrijke rol. Sommige leerlingen kunnen zich verliezen in dit aspect, maar 
aandacht voor de vormgeving verhoogt zeker de motivatie. Leerlingen willen 
graag een mooi product afleveren en daar komt de computer goed bij van 
pas. Leerlingen weten deze op allerlei manieren in te zetten: niet alleen om 
de spelling te checken en informatie te zoeken, maar ook om foto’s te uploa-
den en een bijzondere lay-out te maken. 

 Schrijven leren

De leerlingen leren publieksgericht te schrijven. Ze leren een uiteenzetting, 
een betoog en een beschouwing te schrijven. Stijl, spelling, interpunctie en 
zinsbouw dienen in orde te zijn. De leerlingen leren daarnaast hun creativiteit 
te gebruiken doordat originaliteit, bijzondere ideeën, een extra mooie lay-out 
en fraaie illustraties meespelen in de eindbeoordeling van het tijdschrift.

 De didactiek

De belangrijkste didactische principes in dit schrijfproject zijn:
•	 De leerlingen schrijven en herschrijven meerdere artikelen.
•	 Ze geven en ontvangen veel feedback en verwerken die in een volgende 

versie van hun schrijfproduct.
•	 De schrijftaak is betekenisvol en authentiek; de leerlingen hebben veel 

invloed en kunnen keuzes maken.
•	 Leerlingen werken met criteria en worden geprikkeld om op metaniveau 

na te denken over schrijven.
•	 De computer wordt gebruikt bij het schrijfproces.
•	 De leerlingen schrijven tijdens de les.

 De opdracht in de praktijk

Oriëntatie
Leerlingen bekijken tijdschriften en denken na over hun eigen tijdschrift. 
Leerlingen omschrijven zo goed mogelijk inhoud en publiek van hun beoogde 
tijdschrift en bekijken welk tijdschrift hiermee overeenkomt. 
De docent stelt op basis van de voorkeuren van de leerlingen redacties samen 
van drie à vier leerlingen.
De eerste redactievergadering vindt plaats. Leerlingen maken afspraken over 
verslaglegging en het type tijdschrift dat ze maken. Ook doen ze onderzoek 
naar een bestaand, vergelijkbaar tijdschrift.
Er zijn enkele voorbereidingslessen, waarbij de methode gebruikt wordt. Leer-
lingen overleggen daarbij veel in hun viertal over wat past bij hun onderwerp.

Schrijven
De leerlingen beschrijven de denkbeeldige lezer uitvoerig (leeftijd, geslacht, 
opleiding, interesses). 
Aan deze lezer schrijven ze een rubriek ‘ Van de redactie’ waarin het nieuwe 
tijdschrift zich presenteert en ze illustreren dit met een foto van de ideale 
lezer.
Tijdens de volgende redactievergadering worden beslissingen genomen 
rondom vijf soorten teksten die in het tijdschrift moeten komen. Ook worden 
taken verdeeld en werkafspraken gemaakt.
Er is voor de uitvoering van het tijdschriftproject een ICT-lokaal gereserveerd 
en de docent moet de leerling meer loslaten. Als de leerlingen hun stappen-
plan in hun schrift hebben staan, laten ze dat controleren door de docent en 
werken ze hun artikel op de computer uit. Aan het eind van zo’n les is dan 
een deel van de tekst klaar. Leerlingen hebben twee à drie lessen voor een 
artikel. Per groep is er een eindredacteur, maar de groep is gezamenlijk ver-
antwoordelijk voor het eindproduct
De leerlingen krijgen ook twee opdrachten die ze allemaal moeten maken:  
het schrijven van een beschouwing en een recensie. Vooraf zijn criteria vast-
gesteld waaraan een goede beschouwing en recensie moeten voldoen. Leer-
lingen krijgen hier individueel een cijfer voor, maar de redactie bepaalt welke 
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twee teksten in het tijdschrift komen. Zo ontstaan als vanzelf gesprekken 
over de kwaliteit van de teksten aan de hand van de eisen voor een goede  
recensie en beschouwing. Naast deze verplichte onderdelen kiezen leerlingen 
nog twee rubrieken die passen in hun tijdschrift. Dit is een vrijere opdracht, 
waarbij leerlingen hun creativiteit kunnen inzetten.

Tijdens het hele proces houden de leerlingen met hun redactie een redac-
tiemap bij. Daarin komen portretten van de redactieleden, waarin beschre-
ven staat welk specialisme die leerling heeft en hoe hij/zij dat heeft ingezet 
tijdens het project. De leerlingen houden een logboek bij tijdens het project 
en dat komt ook in de map. Daarnaast moeten de leerlingen verantwoorden 
waarom ze voor de beschouwingen en recensies gekozen hebben die in het 
tijdschrift zijn opgenomen. Vooral bij dit onderdeel moeten leerlingen onder 
woorden brengen waarom het ene stuk wel goed was en in het tijdschrift 
paste en de andere stukken niet. Dit zorgt ervoor dat leerlingen op metani-
veau over schrijven nadenken. (Zie ook de paragraaf Observerend leren in 
hoofdstuk 1.)

Herschrijven/afronden
Artikelen worden zo nodig herschreven en de lay-out wordt definitief. Ook 
worden er rubrieken toegevoegd, zodat het tijdschrift compleet wordt. Tijdens 
de laatste les schrijven de leerlingen individueel een evaluatie. Hierin reflecte-
ren ze op hun eigen leerproces en op de samenwerking binnen de groep.

Het schrijfproces op tafel
Redactioneel schrijven in vwo 5

 De schrijftaak

De leerlingen van vwo 5 werken in groepen samen aan een beschouwend 
krantenartikel. Ze hebben daar drie lessen de tijd voor. Een dag voor de 
eerste les krijgen ze een documentatiemap met een aantal krantenartikelen 
over een actueel onderwerp. Over dat onderwerp gaat hun tekst. Leerlingen 
schrijven en herschrijven hun teksten met de hand. De klas is verdeeld in drie 
groepen van maximaal tien personen.

 Schrijven leren

Deze grote opdracht maakt deel uit van de leerlijn schrijven in vwo 5 en 6. 
Doel op de langere termijn is dat leerlingen op het schoolexamen individueel 
een goede beschouwing of een goed betoog kunnen schrijven. In de samen-
werking doorloopt de groep een proces waarin reviseren en reflecteren als 
vanzelfsprekend gebeurt. Door samen te overleggen, te schrijven en te her-
schrijven komen de leerlingen in de woorden van hun docenten “uit het hoofd 
van de schrijver”, het schrijfproces wordt zichtbaar. 

Uitgangspunt bij deze opdracht is dat leerlingen leren schrijven door het te 
doen terwijl tegelijkertijd het proces expliciet in beeld is. De opdracht maakt 
leerlingen sterk bewust van de stappen en besluiten die een schrijver neemt 
bij het schrijven. Ze praten bijvoorbeeld lang over de titel, de toon van het 
geheel, de aanspreekvorm. Alles wordt geëxpliciteerd en gedeeld. Daarbij 
spreken de leerlingen in feite over wat een stuk goed maakt. Het gaat er op 
dit niveau ook om dat ze eigen opvattingen ontwikkelen over wat een goed 
artikel is. Dat gebeurt bij deze opdracht doordat ze voor en tijdens het schrij-
ven met anderen praten over dat schrijven en doordat ze in de oriëntatiefase 
artikelen van experts lezen. Bij al deze activiteiten wordt hun aandacht 
gevestigd op kenmerken van de tekst. 

De docent begeleidt door te luisteren en prikkelende vragen te stellen. Omdat 
de ontwikkeling van smaak een bewust doel is van de opdracht, moeten leer-
lingen steeds verwoorden wat ze ergens van vinden en wordt het antwoord 
‘niks’ niet geaccepteerd. 

 De didactiek

In deze schrijfopdracht krijgen deze didactische principes vorm:
•	 Het is een complexe opdracht.
•	 De leerlingen hebben keuzemogelijkheden. In de invulling van de taal, 

maar ook bij het kiezen van hun rol in de redactie.
•	 Er is ruim plaats voor feedback en herschrijven. Dat alles in een  

gestructureerde opdracht.
•	 Het schrijven vindt plaats tijdens de les. Dat maakt de feedback van  

medeleerlingen en docent ook direct functioneel.

 De opdracht in de praktijk

Oriëntatie
De lessenserie start met een inleiding op de opdracht waarbij de docent aan 
de hand van een PowerPoint kennis ophaalt over de tekstsoorten beschou-
wing en betoog en uitleg geeft over de aanpak van de opdracht. 
Daarna gaan de leerlingen aan de slag. Ze vormen een redactie van acht tot 
tien leden. Aan de hand van de door de docent gegeven hoofdvraag voor het 
artikel vergaderen ze over een mogelijke tekstopbouw. Ze maken afspraken 
over een schrijfplan voor een stuk van 500 woorden. De afspraken gaan over 
stijl, publiek, tekstinhoud, toon, aansluitingen en bronnen. Iedereen moet na 
deze vergadering in staat zijn te starten met schrijven. 
De groep verdeelt de tekstdelen over de leden van de redactie, die in duo’s 
gaan schrijven. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt er met vier of vijf 
tekstdelen gewerkt: een inleiding, twee of drie kerndelen en een slot. 

Schrijven
De journalisten beginnen met versie 1. De duo’s schrijven hun deel van de 
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tekst. Daarbij houden ze zich aan de afspraken uit de redactievergadering.  
Ze zorgen ervoor dat er twee exemplaren zijn van hun tekst. 
Daarna bespreken de leerlingen de aansluitingen tussen de delen. Hiervoor 
worden in de redactiegroep nieuwe duo’s gevormd: een schrijver van de 
inleiding met een schrijver van kern 1, de andere schrijver van kern 1 met een 
schrijver van kern 2, enzovoort. 

Herschrijven/afronden
Nadat de leerlingen zo mogelijke problemen op het gebied van overlap en 
aansluiting hebben besproken en elkaar advies hebben gegeven, herschrijven 
ze de tekst in hun basisduo.
Ten slotte komen de leerlingen weer samen in hun redactiegroep en delen ze 
de herschreven tekstdelen door ze voor te lezen. Ze voeren de laatste wijzi-
gingen door. 
Iedereen krijgt een exemplaar van de uiteindelijke artikelen. De drie beschou-
wingen worden voorgelezen. Aan de hand van door de docent bij de start van 
de lessenserie aangeleverde criteria voor het eindproduct beoordelen de klas 
en de docent samen de artikelen op inhoud, opbouw en taalverzorging.
 

 Van profielwerkstuk naar essay in vwo 6
 De schrijftaak

Op vrijwel alle scholen presenteren leerlingen hun profielwerkstuk aan ouders 
of andere betrokkenen. Die presentatie vormt het uitgangspunt voor deze op-
dracht. Nadat de leerlingen hun profielwerkstuk hebben afgerond en gepre-
senteerd, krijgen ze de opdracht over hun onderwerp een essay te schrijven, 
een informerend of beschouwend artikel van minimaal 500 woorden voor een 
kwaliteitskrant of -weekblad. De kenmerken van een essay zijn inhoudelijke 
diepgang, verantwoording van uitspraken met bronnen of gegevens, plus een 
persoonlijke noot of visie. Net als in het beschouwend artikel dat de leerlin-
gen eerder schreven, gaat het in een essay over de uiteenzetting van een 
standpunt of probleem. Maar het essay lijkt meer op de schrijfopdrachten die 
in de academische vervolgopleiding regelmatig voorkomen.

 Schrijven leren

Dit is een eindopdracht voor de zesde klas. Dat betekent dat leerlingen 
moeten laten zien dat ze kunnen schrijven op niveau 4F. De opdracht is zo 
ingericht dat de leerlingen bij het voorbereiden en bespreken van de eerste 
versie hun schrijfvaardigheid nog verder ontwikkelen, maar dat het eindpro-
duct beoordeeld kan worden als schoolexamen schrijfvaardigheid. Het is als 
het ware de meesterproef die tegen het eind van de opleiding laat zien wat 
leerlingen in hun mars hebben. Docenten kunnen er echter ook voor kiezen 
om de opdracht te gebruiken als training voor het schoolexamen.

 De didactiek

In deze eindopdracht zijn de volgende didactische principes te herkennen:
•	 Het is een complexe opdracht. 
•	 De opdracht ligt dicht bij leerlingen: hij is verbonden met een keuze die  

ze eerder hebben gemaakt. Daarbij gaat het om een onderwerp waar ze 
zich ook nog eens goed in verdiept hebben. De opdracht is dus in meer  
opzichten betekenisvol en motiverend.

•	 Leerlingen werken met zelfgeformuleerde criteria.
•	 Herschrijven en feedback komen aan de orde. Dat gebeurt hier op een 

creatieve manier: eerst herschrijven ze het presentatiemateriaal van hun 
profielwerkstuk tot een artikel, vervolgens herzien ze dit artikel op grond 
van de feedback van medeleerlingen. 

 De opdracht in de praktijk

De leerlingen werken in het groepje waarin ze het profielwerkstuk hebben 
gemaakt, of in duo’s als ze het profielwerkstuk alleen hebben gemaakt. 

Oriëntatie
De docent licht de opdracht toe.
Als voorbeeld heeft de docent een of twee goedgeschreven beschouwende 
artikelen uit een kwaliteitskrant of -tijdschrift gekozen die over een actueel 
onderwerp gaan. Leerlingen lezen dit artikel en noteren individueel puntsge-
wijs hun ideeën over wat het tot een goed essay maakt. Dit doen ze aan de 
hand van de opdracht: 
•	 Kijk naar hoe de schrijver de inhoud in het artikel presenteert. 
•	 Kijk naar sterke punten in de vorm (opbouw, formuleringen, enzovoort).
Vervolgens leggen de leerlingen in tweetallen hun bevindingen bij elkaar 
en formuleren ze een aantal criteria. De docent inventariseert de gevonden 
criteria en maakt samen met de klas een lijst do’s and don’ts. Hierbij kan de 
rubric in de bijlagen bij dit boekje als inspiratie worden gebruikt, maar het is 
ook goed om ruimte te geven aan de creativiteit en eigen formuleringen te 
gebruiken. De do’s and don’ts worden voor iedere leerling geprint. 

Schrijven
Leerlingen nemen het presentatiemateriaal van hun profielwerkstuk (Power-
Point, aantekeningen) mee naar de les. Op basis van dit materiaal werken ze 
de eerste versie van hun schrijfopdracht uit. Als het even kan natuurlijk op de 
computer.
Vervolgens wisselen de leerlingen in duo’s de (geprinte) eerste versies van 
hun artikel uit. Ze leveren aan de hand van de lijst met do’s and don’ts com-
mentaar op het artikel van de ander en noteren dat. Daarna bespreken ze het 
commentaar. De docent loopt rond om hulp te bieden. Afhankelijk van wat 
hij daarbij tegenkomt, bespreekt hij na afloop van deze ronde nog een aantal 
zaken klassikaal.
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Herschrijven/afronden
Vervolgens gaat iedereen weer terug naar zijn artikel om de definitieve versie 
te maken – een versie die door de docent beoordeeld kan worden als school-
examen schrijfvaardigheid.

BIJLAGEn
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 Bijlage 1

 reFerentiekaDer taal 
 Domein 3: Schrijven

Niveau 1F Niveau 2F Niveau 3F Niveau 4F 

Algemene  
omschrijving

Kan	korte,	een-
voudige	teksten	
schrijven	over	
alledaagse	onder-
werpen	of	over	
onderwerpen	uit	
de	leefwereld.

Kan	samenhan-
gende	teksten	
schrijven	met	
een	eenvoudige,	
lineaire	opbouw,	
over	uiteenlo-
pende	vertrouwde	
onderwerpen	
uit	de	(beroeps-)
opleiding	en	van	
maatschappelijke	
aard.

Kan	gedetailleerde	
teksten	schrijven	
over	onderwerpen	
uit	de	(beroeps-)
opleiding	en	van	
maatschappe-
lijke	aard,	waarin	
argumenten	uit	
verschillende	bron-
nen	bijeengevoegd	
en	beoordeeld	
worden.

Kan	gedetail-
leerde	teksten	
schrijven	over	
onderwerpen	
uit	de	(beroeps-)
opleiding	en	
van	maatschap-
pelijke	aard.	Kan	
relevante	kwes-
ties	benadruk-
ken,	standpun-
ten	uitgebreid	
uitwerken	en	
ondersteunen	
met	redenen	en	
voorbeelden.

Taken

1. 
Correspondentie

Kan	een	briefje,	
kaart	of	e-mail	
schrijven	om	
informatie	te	
vragen,	iemand	
te	bedanken,	te	
feliciteren	of	uit	
te	nodigen.

Kan	e-mails	of	
informele	brieven	
schrijven	en	
daarbij	meningen	
en	gevoelens	uit-
drukken.	Kan	met	
behulp	van	stan-
daardformulerin-
gen	eenvoudige	
zakelijke	brieven	
produceren	en	
schriftelijke	ver-
zoeken	opstellen.

Kan	adequate	
brieven	en	e-mails	
schrijven,	gevoe-
lens	genuanceerd	
uitdrukken	en	een	
standpunt	beargu-
menteren.

Kan	zich	duidelijk	
en	precies	
uitdrukken	in	
persoonlijke	cor-
respondentie,	en	
daarbij	flexibel	
en	effectief	 
gebruikmaken	
van	de	taal,	inclu-
sief	gevoelens,	
toespelingen	en	
grappen.	Kan	
met	gemak	com-
plexe	zakelijke	
correspondentie	
afhandelen.

2. 
Formulieren  
invullen, berich-
ten, advertenties 
en aantekeningen

Kan	een	kort	
bericht,	een	
boodschap	met	
eenvoudige	infor-
matie	schrijven.	
Kan	eenvoudige	
standaardformu-
lieren	invullen.	
Kan	aantekenin-
gen	maken	en	
overzichtelijk	
weergeven.

Kan	notities,	
berichten	en	in-
structies	schrijven	
waarin	eenvoudi-
ge	informatie	van	
onmiddellijke	rele-
vantie	voor	vrien-
den,	docenten	en	
anderen	wordt	
overgebracht.	Kan	
een	advertentie	
opstellen	om	bij-
voorbeeld	spullen	
te	verkopen.	Kan	
aantekeningen	
maken	tijdens	een	
uitleg	of	les.

Kan	over	allerlei	
onderwerpen	
belangrijke	infor-
matie	noteren	en	
doorgeven.	Kan	
aantekeningen	ma-
ken	van	een	helder	
gestructureerd	
verhaal.

Kan	notities/ 
berichten	schrij-
ven	waarin	infor-
matie	van	belang	
voor	derden	
overgebracht	
wordt	waarbij	
belangrijke	pun-
ten	begrijpelijk	
overkomen	en	
kan	nauwkeurig	
en	waarheidsge-
trouw	vastleggen	
dat	de	informatie	
ook	door	anderen	
gebruikt	kan	
worden.
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3. 
Verslagen, 
werkstukken, 
samenvattingen 
en artikelen

Kan	een	verslag	
en/of	een	werk-
stuk	schrijven	en	
daarbij	stukjes	
informatie	uit	
verscheidene	
bronnen	samen-
vatten.

Kan	verslagen	
en	werkstukken	
schrijven	met	be-
hulp	van	een	stra-
mien	en	daarbij	
informatie	uit	ver-
scheidene	bron-
nen	vergelijken,	
samenvoegen	en	
samenvatten.	Kan	
onderhoudende	
teksten	schrijven	
en	overtuigen	met	
argumenten.	Kan	
een	collage,	een	
krant	of	muur-
krant	maken.

Kan	uiteenzetten-
de,	beschouwende	
en	betogende	
teksten	schrijven.	
Kan	vanuit	een	
vraagstelling	een	
verslag,	werkstuk	
of	artikel	schrij-
ven	waarbij	een	
argument	wordt	
uitgewerkt	en	
daarbij	redenen	
aangeven	voor	of	
tegen	een	bepaal-
de	mening	en	de	
voor-	en	nadelen	
van	verschillende	
keuzes	uitleggen.	
Kan	informatie	uit	
verschillende	bron-
nen	in	één	tekst	
synthetiseren.

Kan	verslagen,	
werkstukken	
en	artikelen	
schrijven	over	
complexe	
onderwerpen	en	
relevante	opmer-
kelijke	punten	
daarin	bena-
drukken	met	
gebruikmaking	
van	verscheide-
ne	bronnen.	Kan	
teksten	schrij-
ven	met	een	
uiteenzettend,	
beschouwend	of	
betogend	karak-
ter	waarin	ver-
banden	worden	
gelegd	tussen	
afzonderlijke	on-
derwerpen.	Kan	
in	een	betoog	
standpunten	vrij	
uitvoerig	uitwer-
ken	en	onder-
steunen	met	
ondergeschikte	
punten,	redenen	
en	relevante	
voorbeelden.	Kan	
lange	complexe	
teksten	samen-
vatten.

4. 
Vrij schrijven

Kan	eigen	ideeën,	
ervaringen,	
gebeurtenissen	
en	fantasieën	
opschrijven	in	een	
verhaal,	in	een	
informatieve	tekst	
of	in	een	gedicht.

Kenmerken van de taakuitvoering

Samenhang De	informatie	 
is	zodanig	geor-
dend,	dat	de	lezer	
de	gedachtegang	
gemakkelijk	
kan	volgen	en	
het	schrijfdoel	
bereikt	wordt.	De	
meest	bekende	
voegwoorden	
(en,	maar,	want,	
omdat)	zijn	cor-
rect	gebruikt,	met	
andere	voegwoor-
den	komen	nog	
fouten	voor.	Fou-
ten	met	verwijs-
woorden	komen	
voor.	Samenhang	
in	de	tekst	en	bin-
nen	samengestel-
de	zinnen	is	niet	
altijd	duidelijk.

Gebruikt	veel-	
voorkomende	
verbindingswoor-
den	(als,	hoewel)	
correct.	De	tekst	
bevat	een	volg-
orde;	inleiding,	
kern	en	slot.	Kan	
alinea’s	maken	en	
inhoudelijke	ver-
banden	expliciet	
aangeven.	Maakt	
soms	nog	ondui-
delijke	verwijzin-
gen	en	fouten	in	
de	structuur	van	
de	tekst.

De	gedachtelijn	
is	in	grote	lijnen	
logisch	en	conse-
quent,	met	hier	
en	daar	een	niet	
hinderlijk	zijspoor.	
Relaties	als	 
oorzaak	en	gevolg,	
voor-	en	nadelen,	
overeenkomst	en	
vergelijking,	zijn	
duidelijk	aange-
geven.	Verband	
tussen	zinnen	
en	zinsdelen	in	
samengestelde	
zinnen	is	over	het	
algemeen	goed	
aangegeven	door	
het	gebruik	van	
juiste	verwijs-	en	
verbindingswoor-
den.	Alinea’s	zijn	
verbonden	tot	een	
coherent	betoog.

Geeft	een	
complexe	
gedachtegang	
goed	en	helder	
weer.	Geeft	
duidelijk	aan	
wat	de	hoofdza-
ken	zijn	en	wat	
ondersteunend	
is	in	het	betoog.	
Geeft	relevante	
argumenten	en	
argumenten	die	
niet	relevant	zijn	
voor	het	betoog	
inzichtelijk	weer.	
Verwijzingen	
in	de	tekst	zijn	
correct.	Lange,	
meervoudig	
samengestelde	
zinnen	zijn	goed	
te	begrijpen.

Afstemming  
op doel

Kan	in	teksten	
met	een	een-
voudige	lineaire	
structuur	trouw	
blijven	aan	het	
doel	van	het	
schrijfproduct.

Kan	verschil-
lende	schrijfdoelen	
hanteren	en	in	een	
tekst	combineren:	
informatie	vragen	
en	geven,	mening	
geven,	overtui-
gen,	tot	handelen	
aanzetten.	Kan	
de	opbouw	van	
de	tekst	aan	het	
doel	van	de	tekst	
aanpassen.

Afstemming  
op publiek

Gebruikt	basis-
conventies	bij	
een	formele	brief:	
Geachte/Beste	en	
Hoogachtend/Met	
vriendelijke	groet.	
Kan	informeel	en	
formeel	taalge-
bruik	hanteren.

Past	het	 
woordgebruik	 
en	de	toon	aan	
het	publiek	aan.

Kan	schrijven	voor	
zowel	publiek	uit	
de	eigen	omgeving	
als	voor	een	alge-
meen	lezerspubliek	
(bv.	instanties,	 
media).	Past	regis-
ters	consequent	
toe:	taalgebruik	
past	binnen	de	 
gegeven	situatie	
en	is	consistent	
in	toon,	doel	en	
genre.

Kan	schrijven	
voor	zowel	
publiek	uit	de	
eigen	omgeving	
als	voor	een	alge-
meen	lezerspu-
bliek	(bv.	instan-
ties,	media).	Kan	
verschillende	
registers	han-
teren	en	heeft	
geen	moeite	om	
registers	aan	
te	passen	aan	
de	situatie	en	
het	publiek.	Kan	
schrijven	in	een	
persoonlijke	stijl	
die	past	bij	een	
beoogde	lezer.

BIJLAGEn
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Woordgebruik  
en woordenschat

Gebruikt	voor-
namelijk	frequent	
gebruikte	woor-
den.

Varieert	het	
woordgebruik.	
Fouten	met	
voorzetsels	en	
idiomatische	
uitdrukkingen	
komen	nog	voor.

Brengt	variatie	
in	woordgebruik	
aan	om	herhaling	
te	voorkomen.	
Woordkeuze	is	
meestal	adequaat,	
er	wordt	slechts	
een	enkele	fout	
gemaakt.

Er	zijn		geen	
merkbare	be-
perkingen	in	het	
woordgebruik.	
Het	woordge-
bruik	is	rijk	en	
zeer	gevarieerd.

Spelling,  
interpunctie en 
grammatica

Zie	niveau- 
beschrijving	
Taalverzorging.	
Redelijk	accuraat	
gebruik	zinscon-
structies.

Zie	niveau- 
beschrijving	
Taalverzorging.	
Vertoont	een	re-
delijke	grammati-
cale	beheersing.

Zie	niveau- 
beschrijving	 
Taalverzorging.	
Toont	een	betrek-
kelijk	grote	beheer-
sing	van	de	gram-
matica.	Incidentele	
vergissingen,	
niet-stelselmatige	
fouten	en	kleine	
onvolkomenheden	
in	de	zinsstruc-
tuur	kunnen	nog	
voorkomen.

Zie	niveau-
beschrijving	
Taalverzorging.	
Handhaaft	
consequent	
een	hoge	mate	
van	gramma-
ticale	correct-
heid,	fouten	zijn	
zeldzaam.

Leesbaarheid Kan	een	titel	
gebruiken.	
Voorziet	een	brief	
op	de	gebruike-
lijke	plaats	van	
datering,	adres-
sering,	aanhef	en	
ondertekening.	
Besteedt	aan-
dacht	aan	de	op-
maak	van	de	tekst	
(handschrift,	
bladspiegel,	even-
tueel	beeldende	
elementen	en	
kleur).

Gebruikt	titel	
en	tekstkopjes.	
Heeft	bij	langere	
teksten	(meer	dan	
twee	A4)	onder-
steuning	nodig	bij	
aanbrengen	van	
de	lay-out.

Geeft	een	heldere	
structuur	aan	de	
tekst,	gebruikt	
witregels,	marges	
en	kopjes.	Geeft	in	
een	langere	tekst	
een	indeling	in	pa-
ragrafen.	Stemt	de	
lay-out	af	op	doel	
en	publiek.

Lay-out	en	
paragraafinde-
ling	zijn	bewust	
en	consequent	
toegepast	om	
het	begrip	bij	de	
lezer	te	onder-
steunen.

 Bijlage 2

 De reFerentieniveauS  
 Schrijven in  
 leerlingentaal

1F SCHRIjFVAARDIGHEID EIGEN OORDEEL

Algemene  
omschrijving

Ik	kan	korte	teksten	schrijven	over	alledaagse	onderwerpen.

Schrijftaken

Correspondentie •	 Ik	kan	een	persoonlijke	of	zakelijke	brief,	kaart	of	e-mail	
sturen	om	informatie	te	vragen,	iemand	te	bedanken,	uit	 
te	nodigen,	te	feliciteren,	et	cetera.

Verslagen,  
werkstukken  
en artikelen 

•	 Ik	kan	een	verslag	of	een	werkstuk	schrijven	volgens	een	
vaste	opzet	die	ik	op	school	geleerd	heb.

Overigen  
schrijftaken

•	 Ik	kan	een	kort	bericht	of	een	korte,	duidelijke	boodschap	
schrijven.

•	 Ik	kan	eenvoudige	formulieren	invullen.	
•	 Ik	kan	aantekeningen	maken	en	die	overzichtelijk	 

weergeven.

De manier waarop ik teksten kan schrijven

Samenhang •	 Ik	kan	de	informatie	op	een	overzichtelijke	manier	 
opschrijven,	zodat	de	lezer	mij	goed	kan	volgen.

•	 Ik	gebruik	voegwoorden	in	mijn	tekst,	zoals	en,	maar,	want,	
omdat.

•	 De	verbanden	in	mijn	tekst	zijn	niet	altijd	duidelijk.

Afstemming  
op publiek

•	 Ik	weet	wat	het	verschil	is	tussen	informeel	en	formeel.
•	 Ik	gebruik	de	juiste	woorden	en	de	juiste	toon,	die	passen	

bij	een	formele	of	een	informele	tekst.
•	 Ik	gebruik	de	juiste	aanhef	en	afsluiting	in	een	formele	of	

een	informele	brief,	zoals	Geachte/Hoogachtend	of	Beste/	
Met	vriendelijke	groet.

Woordgebruik  
en woordenschat

•	 Ik	gebruik	vaak	dezelfde,	veelvoorkomende	woorden.

Spelling en  
interpunctie

Ik	heb	vaak	de	hulp	van	anderen	nodig	om:	
•	 spelfouten	uit	mijn	teksten	te	halen;	
•	 hoofdletters	en	punten	in	een	zin	te	gebruiken;
•	 vraagtekens,	uitroeptekens	en	aanhalingstekens	 

op	de	juiste	plaats	te	zetten.

Leesbaarheid •	 Ik	gebruik	een	titel.
•	 Ik	gebruik	de	juiste	regels	voor	de	opmaak	van	een	brief	 

of	werkstuk.
•	 Ik	zorg	ervoor	dat	mijn	tekst	er	netjes	en	verzorgd	uitziet.
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Verwerking  
van bronnen

•	 Ik	kan	stukjes	informatie	uit	een	bron	samenvatten.

2F SCHRIjFVAARDIGHEID EIGEN OORDEEL

Algemene  
omschrijving

Ik	kan	samenhangende	teksten	schrijven	met	een	logische	en	
duidelijke	opbouw	over	verschillende	vertrouwde	onderwer-
pen	binnen	school,	werk	en	maatschappij.

Schrijftaken

Correspondentie •	 Ik	kan	informele	e-mails	of	brieven	schrijven.
•	 Ik	kan	zakelijke	brieven	en	schriftelijke	verzoeken	schrijven	

waarin	standaardzinnen	en	-woorden	gebruikt	worden.	
•	 Ik	kan	mijn	mening	en	gevoel	in	een	tekst	uitdrukken.

Verslagen,  
werkstukken
en artikelen 

•	 Ik	kan	informatie	verzamelen	en	een	verslag	of	een	 
werkstuk	schrijven	volgens	een	vaste	opzet	die	ik	op	 
school	geleerd	heb.

Overigen  
tekstsoorten

•	 Ik	kan	notities,	berichten	en	instructies	schrijven	voor	
vrienden,	familie	of	kennissen.

•	 Ik	kan	een	advertentie	schrijven	om	bijvoorbeeld	spullen	 
te	verkopen.

•	 Ik	kan	aantekeningen	maken	tijdens	een	uitleg	of	een	les.

De manier waarop ik teksten kan schrijven

Samenhang •	 Mijn	teksten	zijn	altijd	opgebouwd	uit	een	inleiding,	 
kern	en	slot.	

•	 Ik	kan	verbanden	in	de	tekst	duidelijk	maken	met	behulp	
van	signaalwoorden,	verbindingswoorden	of	overgangs-
zinnen.

•	 Ik	verdeel	mijn	tekst	in	alinea’s.
•	 Ik	kan	een	logische	volgorde	aanbrengen	in	mijn	tekst.	
•	 Ik	heb	soms	de	hulp	van	anderen	nodig	om	de	verwijzingen	

in	de	tekst	duidelijk	te	maken	en	de	tekst	logisch	op	te	
bouwen.	

Afstemming  
op doel

•	 Ik	zorg	ervoor	dat	de	inhoud	van	de	tekst	en	het	taal- 
gebruik	passen	bij	het	doel	dat	ik	wil	bereiken.

•	 Ik	kan	overtuigen	met	argumenten.

Afstemming  
op publiek

•	 Ik	gebruik	de	juiste	woorden	en	de	juiste	toon,	die	passen	
bij	het	publiek.

•	 Ik	kan	een	tekst	schrijven	die	inhoudelijk	interessant	is	
voor	mijn	publiek.

Woordgebruik  
en woordenschat

•	 Ik	beschik	over	een	grote	woordenschat,	zodat	ik	kan	 
variëren	in	mijn	woordgebruik.

•	 Fouten	met	voorzetsels	en	uitdrukkingen	komen	soms	voor,	
maar	staan	een	goed	begrip	van	de	tekst	niet	in	de	weg.

Spelling en  
interpunctie

•	 Ik	kan	veelvoorkomende	en	eenvoudige	woorden	goed	
spellen,	maar	maak	af	en	toe	fouten	in	woorden	met	een	
afwijkende	of	ingewikkelde	spelling.

•	 Ik	beheers	de	werkwoordspelling.
•	 Ik	pas	de	leestekens	op	de	juiste	manier	toe,	maar	maak	

af	en	toe	fouten	met	hoofdletters,	komma’s	en	dubbele	
punten.

Leesbaarheid •	 In	korte	teksten	gebruik	ik	een	overzichtelijke	lay-out.
•	 Ik	gebruik	titels	en	tussenkopjes	in	mijn	teksten.
•	 Bij	langere	teksten	(langer	dan	2	A4'tjes)	is	de	lay-out	soms	

niet	overzichtelijk.

Verwerking  
van bronnen

•	 Ik	kan	informatie	uit	verschillende	bronnen	vergelijken,	
samenvoegen	en	samenvatten.

3F SCHRIjFVAARDIGHEID EIGEN OORDEEL

Algemene  
omschrijving

Ik	kan	gedetailleerde	teksten	schrijven	over	onderwerpen	 
die	een	relatie	hebben	met	opleiding	en	beroep	en	over	maat-
schappelijke	onderwerpen.
In	die	teksten	kan	ik	informatie	en	argumenten	uit	verschil-
lende	bronnen	bijeenbrengen	en	kritisch	beoordelen.

Schrijftaken

Correspondentie •	 Ik	kan	correcte,	doelgerichte	brieven	en	e-mails	schrijven.
•	 Ik	kan	in	brieven	en	e-mails	gevoelens	genuanceerd	uit-

drukken.
•	 Ik	kan	in	brieven	en	e-mails	standpunten	onderbouwen	met	

argumenten.

Verslagen, 
werkstukken, 
samenvattingen 
en artikelen

•	 Ik	kan	uiteenzettende,	beschouwende	en	betogende	 
teksten	schrijven.

•	 Ik	kan	op	basis	van	een	hoofdvraag	een	verslag,	werkstuk	
of	artikel	schrijven,	waarbij	een	stelling	wordt	uitgewerkt	
met	argumenten.

•	 Ook	kan	ik	daarbij	argumenten	voor	of	tegen	deze	stelling	
verwoorden	en	kan	ik	de	voor-	en	nadelen	van	verschil-
lende	keuzes	uitleggen.

•	 Ik	kan	informatie	uit	verschillende	bronnen	in	één	tekst	
samenvoegen	tot	een	samenhangend	geheel.

Overige  
schrijftaken

•	 Ik	kan	over	allerlei	onderwerpen	belangrijke	informatie	
verwoorden	en	doorgeven	aan	anderen.

•	 Ik	kan	aantekeningen	maken	van	een	goed	gestructureerd	
verhaal	op	een	dusdanige	manier	dat	deze	aantekeningen	
een	goede,	kloppende	samenvatting	opleveren	van	het	
oorspronkelijke	verhaal.

Kenmerken van de taakuitvoering

Samenhang •	 Ik	kan	een	logische	en	consequente	gedachtelijn	aan- 
brengen	in	mijn	tekst.

•	 Als	ik	hier	en	daar	afdwaal	van	de	hoofdlijn,	is	dat	niet	
hinderlijk	voor	de	lezer.

•	 In	mijn	teksten	zijn	tekstverbanden	als	oorzaak	en	gevolg,	
voor-	en	nadelen,	overeenkomst	en	vergelijking,	duidelijk	
en	zichtbaar.

•	 Ik	maak,	door	het	gebruik	van	juiste	verwijs-	en	verbin-
dingswoorden,	het	verband	tussen	de	zinnen	en	zinsdelen	
in	samengestelde	zinnen	duidelijk.

•	 In	mijn	teksten	vormen	alle	alinea’s	samen	een	samenhan-
gend	geheel.
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Afstemming  
op doel

•	 Ik	kan	teksten	met	verschillende	schrijfdoelen	schrijven.	
•	 Binnen	een	tekst	kan	ik	bewust	schrijfdoelen	combineren:	

informatie	vragen	en	geven,	mening	geven,	overtuigen	en	
tot	handelen	aanzetten.

•	 Ik	kan	de	opbouw	van	mijn	tekst	zodanig	aanpassen	dat	
deze	het	doel	van	de	tekst	versterkt.	

Afstemming  
op publiek

•	 Ik	kan	schrijven	voor	zowel	een	publiek	uit	mijn	eigen	 
omgeving	(bijv.	klasgenoten)	als	voor	een	algemeen	 
lezerspubliek

•	 Ik	stem	mijn	taalgebruik	af	op	het	publiek	en	de	situatie.
•	 Ik	gebruik	daarbij	de	juiste	toon	en	het	juiste	doel	en	 

genre	en	ben	daarin	consequent.

Woordgebruik  
en woordenschat

•	 Ik	beschik	over	een	grote	woordenschat.
•	 Ik	zorg	voor	variatie	in	mijn	woordgebruik	en	formulering	

om	storende	herhalingen	te	voorkomen.
•	 Mijn	woordkeuze	is	meestal	passend.
•	 Ik	maak	maar	weinig	fouten.

Spelling,  
interpunctie en 
grammatica

•	 Ik	kan	de	meeste,	eenvoudige	en	moeilijke,	woorden	 
foutloos	schrijven.

•	 Ik	gebruik	regelmatig	een	woordenboek.
•	 Ik	beheers	de	werkwoordspelling.	Daardoor	kan	ik	vlot	

bepalen	met	welke	werkwoordsvorm	ik	te	maken	heb.
•	 Ik	ken	de	regels	voor	het	gebruik	van	interpunctie	en	kan	

deze	toepassen.
•	 Ik	maak	meestal	grammaticaal	correcte	zinnen,	maar	zo	 

nu	en	dan	maak	ik	nog	fouten.
•	 Ik	kan	signaalwoorden	bewust	gebruiken.

Leesbaarheid •	 Ik	schrijf	teksten	met	een	heldere	en	zichtbare	structuur.
•	 Ik	gebruik	daarvoor	witregels,	marges	en	kopjes.
•	 Langere	teksten	verdeel	ik	in	paragrafen.
•	 De	lay-out	kies	ik	bewust,	zodat	deze	past	bij	doel	en	pu-

bliek.

4F SCHRIjVEN EIGEN OORDEEL

Algemene  
omschrijving

Ik	kan	teksten	schrijven	over	allerlei	maatschappelijke,	
opleidings-	en	beroepsgebonden	onderwerpen.	Deze	teksten	
kennen	een	goede	structuur.
Ik	kan	in	die	teksten	relevante	en	belangrijke	kwesties	bena-
drukken	en	standpunten	uitgebreid	uitwerken	en	ondersteu-
nen	met	redenen	en	relevante	voorbeelden.

Schrijftaken

Correspondentie •	 Ik	kan	met	gemak	in	briefvorm	en	in	e-mails	schrijven	over	
allerlei	denkbare	onderwerpen.

•	 Ik	kan	me	duidelijk	en	nauwkeurig	uitdrukken	in	persoon-
lijke	correspondentie.

•	 Ik	kan	daarbij	creatief	en	effectief	taalgebruik	hanteren,	
dat	past	bij	het	doel	en	het	publiek	van	mijn	teksten.

•	 Ik	kan	humor,	emoties	en	toespelingen	verwerken	in	deze	
teksten.

•	 Ik	kan	met	gemak	complexe	zakelijke	correspondentie	
afhandelen.

Formulieren  
invullen, berich-
ten, advertenties 
en aantekeningen

•	 Ik	kan	notities	en	berichten	op	een	duidelijke	manier	schrij-
ven,	waarbij	ik	de	informatie	die	belangrijk	is	voor	derden,	
begrijpelijk	overbreng.

•	 Ik	kan	tijdens	een	les	of	voordracht	over	een	voor	mij	inte-
ressant	onderwerp	gedetailleerde	aantekeningen	maken.	

•	 Ik	kan	deze	aantekeningen	zo	nauwkeurig	en	waarheids-
getrouw	vastleggen	dat	de	informatie	ook	door	anderen	
gebruikt	kan	worden.

Verslagen, 
werkstukken, 
samenvattingen 
en artikelen

•	 Ik	kan	verslagen,	werkstukken	en	artikelen	schrijven	over	
complexe	onderwerpen.	

•	 Ik	kan	in	die	teksten	relevante	opmerkelijke	punten	bena-
drukken	en	daarbij	gebruikmaken	van	verscheidene	bron-
nen.	

•	 Ik	kan	teksten	schrijven	met	een	uiteenzettend,	beschou-
wend	en	betogend	karakter.	

•	 Ik	kan	in	die	teksten	verbanden	leggen	tussen	afzonderlijke	
onderwerpen.	

•	 Ik	kan	in	een	betoog	standpunten	vrij	uitvoerig	uitwerken	
en	ondersteunen	met	ondergeschikte	punten,	redenen	en	
relevante	voorbeelden.

•	 Ik	kan	lange	en	complexe	teksten	samenvatten.

Kenmerken van de taakuitvoering

Samenhang •	 Ik	kan	een	complexe	gedachtegang	goed	en	helder	 
weergeven.	

•	 Ik	kan	hoofdzaken	en	bijzaken	duidelijk	aangeven.
•	 Ik	kan	in	een	betoog	relevante	argumenten	en	niet	 

relevante	argumenten	inzichtelijk	weergeven.	
•	 Ik	kan	in	de	tekst	correct	verwijzingen	gebruiken.

Afstemming  
op publiek

•	 Ik	kan	schrijven	voor	zowel	een	publiek	uit	mijn	eigen	 
omgeving	als	voor	een	algemeen	lezerspubliek.	

•	 Ik	kan	verschillende	registers	hanteren.	
•	 Ik	heb	geen	moeite	om	registers	aan	te	passen	aan	de	 

situatie	en	het	publiek.
•	 Ik	kan	schrijven	in	een	persoonlijke	stijl,	die	past	bij	een	

beoogde	lezer	van	mijn	tekst.

Woordgebruik  
en woordenschat

•	 Ik	beschik	over	een	rijke	woordenschat.
•	 Ik	kan	een	rijk	en	zeer	gevarieerd	woordgebruik	inzetten	 

in	mijn	teksten.

Leesbaarheid •	 Ik	kan	bewust	en	consequent	lay-out	en	paragraaf- 
indeling	toepassen	in	mijn	teksten	om	het	begrip	bij	de	
lezer	te	ondersteunen.

Spelling,  
interpunctie en 
grammatica

•	 Ik	beheers	mijn	spelling	dusdanig	dat	ik	daar	zelden	fouten	
in	maak.

•	 Mijn	formuleringen	zijn	grammaticaal	en	stilistisch	in	orde.
•	 Ik	kan	lange,	meervoudig	samengestelde	zinnen	goed	

opstellen.
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 Bijlage 3

	 DRIE	RuBRIcS	VOOR	DRIE	 
 tekStSoorten

Ijburg College, Amsterdam

 Rubric voor informerende teksten

Expert Gevorderd Beginner Aspirant

Inleiding Ik	introduceer	het	
onderwerp	pakkend	
en	origineel.	

Ik	formuleer	de	
hoofdgedachte	in	
de	vorm	van	een	hel-
dere	constatering.

Ik	vertel	niet	meer	
wat	het	onderwerp	
is	en	welke	deelon-
derwerpen	aan	bod	
komen,	maar	ik	weet	
het	onderwerp	ook	
nog	niet	pakkend	en	
origineel	te	introdu-
ceren.	

Ik	formuleer	de	
hoofdgedachte	in	
de	vorm	van	een	
constatering.

Ik	vertel	wat	het	on-
derwerp	is	en	welke	
deelonderwerpen	er	
aan	bod	komen.	

Ik	formuleer	de	
hoofdgedachte	in	
de	vorm	van	een	
constatering.

Ik	begin	uit	het	niets	
met	mijn	tekst.	Er	
is	geen	(duidelijke)	
inleiding.	

Het	lukt	mij	niet	om	
de	hoofdgedachte	
in	de	vorm	van	een	
constatering	te	
formuleren.

Midden-
stuk
& Doel

Ik	geef	heldere	
uitleg	en	achter-
grondinformatie.	
Ik	baseer	deze	op	
controleerbare	en	
betrouwbare	feiten.	

Ik	informeer	het	
publiek	helder	en	
uitgebreid.	Het	
publiek	kan	zich	
een	duidelijk	beeld	
over	het	onderwerp	
vormen.	

Ik	geef	uitleg	en	
achtergrondinfor-
matie.	Ik	baseer	
deze	op	controleer-
bare	feiten.

Ik	informeer	het	
publiek	uitgebreid.	
Het	publiek	kan	zich	
een	beeld	over	het	
onderwerp	vormen.	

Ik	geef	uitleg	en	
achtergrondinfor-
matie.	Ik	baseer	
deze	op	feiten.

Ik	informeer	het	
publiek	voldoende.	
Het	publiek	kan	zich	
enigszins	een	beeld	
vormen	over	het	
onderwerp.

Ik	geef	uitleg	en	
achtergrondin-
formatie.	Feiten	
ontbreken.

Ik	informeer	het	pu-
bliek	onvoldoende.	
Het	kan	zich	geen	
beeld	vormen	van	
het	onderwerp.

Slot De	hoofdpunten	
komen	bij	elkaar	en	
worden	pakkend	en	
origineel	aan	elkaar	
verbonden.	

Ik	sluit	af	met	een	
krachtige	zin.

Het	slot	is	geen	
herhaling	meer	van	
wat	ik	al	gezegd	
heb,	maar	het	lukt	
mij	nog	niet	om	de	
hoofdpunten	pak-
kend	en	origineel	
aan	elkaar	te	ver-
binden.	

Ik	sluit	af	met	een	
krachtige	zin.	

Ik	vat	mijn	tekst	
samen	en	ik	sluit	
af.	Het	slot	is	een	
herhaling	van	wat	ik	
al	gezegd	heb.	

Ik	gebruik	geen	
krachtige	zin	om	af	
te	sluiten.

Ik	sluit	mijn	tekst	
niet	af.	Er	is	geen	
(duidelijk)	slot	aan-
wezig.	

Ik	gebruik	geen	
krachtige	zin	om	af	
te	sluiten.
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Publieks-
gericht-
heid

Ik	houd	rekening	
met	het	standpunt	
en	de	voorkennis	
van	het	publiek.	
Ik	speel	daarop	in,	
zonder	dat	dit	 
gemaakt/onnatuur-
lijk	overkomt.	

Ik	spreek	het	publiek	
aan	op	een	manier	
die	bij	hen	past.	Ik	
gebruik	geen	woor-
den	die	te	moeilijk/
te	makkelijk	zijn	en	
maak	mijn	zinnen	
niet	te	lang/te	kort.	
Ook	kies	ik	de	juiste	
toon.	

Ik	houd	rekening	
met	het	standpunt	
en	de	voorkennis	
van	het	publiek.	Ik	
speel	daarop	in,	wat	
nog	een	beetje	ge-
maakt/onnatuurlijk	
overkomt.	

Ik	spreek	het	publiek	
aan	op	een	manier	
die	bij	hen	past.	Ik	
gebruik	geen	woor-
den	die	te	moeilijk/
te	makkelijk	zijn	en	
maak	mijn	zinnen	
niet	te	lang/te	kort.	
Ook	kies	ik	de	juiste	
toon.	

Ik	ben	me	bewust	
van	het	standpunt	
en	de	voorkennis	
van	het	publiek,	
maar	het	lukt	mij	
nog	niet	om	daarop	
in	te	spelen,	zonder	
dat	dit	gemaakt/on-
natuurlijk	overkomt.

Het	lukt	mij	steeds	
beter	om	het	publiek	
aan	te	spreken	op	
een	manier	die	bij	
hen	past.	Ik	gebruik	
steeds	minder	woor-
den	die	te	moeilijk/
te	makkelijk	zijn	en	
ik	maak	mijn	zinnen	
steeds	minder	vaak	
te	lang/te	kort.	Ook	
weet	ik	al	beter	
de	juiste	toon	te	
kiezen.

Ik	houd	geen	
rekening	met	het	
standpunt	en	de	
voorkennis	van	het	
publiek.	

 
Ik	spreek	het	publiek	
aan	op	een	manier	
die	niet	bij	hen	past.	
Ik	maak	gebruik	
van	woorden	die	te	
moeilijk/te	makkelijk	
zijn	en	maak	mijn	
zinnen	te	lang/te	
kort.	Ook	kies	ik	niet	
de	juiste	toon.	

Structuur Mijn	tekst	heeft	een	
korte,	originele	titel.	

Ik	verdeel	mijn	tekst	
in	alinea’s.	De	zinnen	
binnen	één	alinea	
volgen	elkaar	op.	

Ieder	deelonderwerp	
beslaat	een	andere	
alinea.	

Ik	maak	binnen	zin-
nen,	tussen	zinnen	
en	tussen	alinea’s	
gebruik	van	de	juiste	
signaalwoorden	om	
de	verschillende	
tekstverbanden	aan	
te	geven.

Ik	bouw	de	tekst	 
op	volgens	een	
structuur	die	past	
bij	de	tekstsoort.	

Mijn	tekst	heeft	een	
korte	titel.	

Ik	verdeel	mijn	tekst	
in	alinea’s.	Soms	
beginnen	de	zinnen	
binnen	één	alinea	
op	een	nieuwe	regel	
waar	dat	niet	hoort.	

Ieder	deelonderwerp	
beslaat	een	andere	
alinea.

Ik	maak	binnen	zin-
nen,	tussen	zinnen	
en	tussen	alinea’s	
gebruik	van	de	juiste	
signaalwoorden	om	
de	verschillende	
tekstverbanden	aan	
te	geven.

Ik	bouw	de	tekst	op	
volgens	een	struc-
tuur	die	past	bij	de	
tekstsoort.	Een	en-
kele	keer	wijk	ik	hier	
nog	van	af,	maar	dit	
tast	de	leesbaarheid	
niet	meer	aan.

Mijn	tekst	heeft	een	
lange	titel.	

Ik	verdeel	mijn	tekst	
in	alinea’s.	Regel-
matig	beginnen	
de	zinnen	binnen	
één	alinea	op	een	
nieuwe	regel	waar	
dat	niet	hoort.	

Binnen	één	alinea	
komen	weleens	
meerdere	deelon-
derwerpen	voor.	

Ik	maak	binnen	
zinnen	en	tussen	
zinnen	gebruik	van	
juiste	en	onjuiste	
signaalwoorden	om	
de	verschillende	
tekstverbanden	aan	
te	geven.

De	opbouw	van	de	
tekst	is	op	te	maken	
uit	de	tekst	en	past	
bij	de	tekstsoort.	
Ik	wijk	echter	nog	
regelmatig	af	van	
de	opbouw,	wat	de	
leesbaarheid	nog	
weleens	aantast.	

Mijn	tekst	heeft	
geen	titel.	

Mijn	tekst	heeft	
geen	alinea-inde-
ling:	het	is	één	grote	
lap	tekst.

Ik	maak	binnen	
zinnen	gebruik	van	
juiste	en	onjuiste	
signaalwoorden	om	
de	verschillende	
tekstverbanden	aan	
te	geven.

De	opbouw	van	de	
tekst	is	niet	op	te	
maken	uit	de	tekst	
en/of	past	niet	bij	de	
tekstsoort.

Spelling Ik	pas	de	juiste	
werkwoordsvor-
men	toe	en	ik	maak	
geen	fouten	in	de	
spelling	van	andere	
woorden.

Ik	maak	af	en	toe	
een	fout	in	de	werk-
woorden	en	in	de	
spelling	van	andere	
woorden.

Ik	maak	regelmatig	
een	fout	in	de	werk-
woorden	en	in	de	
spelling	van	andere	
woorden.

Ik	maak	veel	fouten	
in	de	werkwoorden	
en	in	de	spelling	van	
andere	woorden.

Inter-
punctie

Alle	zinnen	begin-
nen	met	een	hoofd-
letter	en	eindigen	
met	een	punt.	

Hoofdletters,	pun-
ten	en	leestekens	
plaats	ik	op	de	juiste	
plaatsen	in	de	tekst.	

Alle	zinnen	begin-
nen	met	een	hoofd-
letter	en	eindigen	
met	een	punt.	

Hoofdletters	en	
punten	plaats	ik	op	
de	juiste	plaatsen	in	
de	tekst.	Leestekens	
staan	nog	weleens	
verkeerd/ontbreken	
weleens.

Alle	zinnen	begin-
nen	met	een	hoofd-
letter	en	eindigen	
met	een	punt.

Ik	vind	het	nog	
weleens	lastig	om	
hoofdletters	en	 
leestekens	op	de	
juiste	plaatsen	in	 
de	tekst	te	plaatsen.

Ik	vergeet	weleens	
een	hoofdletter	en	
een	punt	te	plaat-
sen.	

Ik	vind	het	ook	nog	
lastig	om	hoofdlet-
ters	en	leestekens	
op	de	juiste	plaatsen	
in	de	tekst	te	plaat-
sen.

Zinsbouw Ik	schrijf	in	correcte,	
goedlopende	en	
samengestelde	
zinnen.	

Ik	maak	geen	 
zinsbouwfouten.

Ik	schrijf	in	goed-
lopende	samenge-
stelde	zinnen.	

Ik	maak	bijna	geen	
zinsbouwfouten	
meer.

Ik	schrijf	in	wat	 
minder	eenvoudige	
zinnen;	ik	schrijf	
steeds	meer	in	
samengestelde	
zinnen.	

Ik	maak	nog	regel-
matig	zinsbouwfou-
ten,	maar	dat	tast	de	
begrijpelijkheid	niet	
meer	aan.	

Ik	schrijf	in	eenvou-
dige,	korte	zinnen.	

Ik	maak	veel	zins-
bouwfouten.	Dit	
tast	de	begrijpelijk-
heid	nog	weleens	
aan.

 Rubric voor beschouwende teksten

Expert Gevorderd Beginner Aspirant

Inleiding Ik	introduceer	het	
onderwerp	pakkend	
en	origineel.	

Ik	formuleer	de	
hoofdgedachte	
in	de	vorm	van	
een	helder(e)	en	
overtuigend(e)	
standpunt/vraag/
probleem.

Ik	vertel	niet	meer	
wat	het	onderwerp	
is	en	welke	deelon-
derwerpen	aan	bod	
komen,	maar	ik	weet	
het	onderwerp	ook	
nog	niet	pakkend	en	
origineel	te	introdu-
ceren.	

Ik	formuleer	de	
hoofdgedachte	in	
de	vorm	van	een	
helder(e)	standpunt/
vraag/probleem.	

Ik	vertel	wat	het	on-
derwerp	is	en	welke	
deelonderwerpen	er	
aan	bod	komen.	

Ik	formuleer	de	
hoofdgedachte	in	
de	vorm	van	een	
standpunt/vraag/
probleem.

Ik	begin	uit	het	niets	
met	mijn	tekst.	Er	
is	geen	(duidelijke)	
inleiding.	

Het	lukt	mij	niet	om	
de	hoofdgedachte	
te	formuleren	in	
de	vorm	van	een	
standpunt/vraag/
probleem.

Midden-
stuk
& Doel

Ik	noem	alle	voor-	en	
nadelen,	oorzaken	
en	gevolgen	en	geef	
oplossingen.	Ik	geef	
alle	meningen	en	
inzichten	weer.

Ik	zet	het	publiek	
aan	het	denken.	Het	
publiek	kan	zich	een	
duidelijke	mening	
vormen.

Ik	noem	meerdere	
voor-	en	nadelen,	
oorzaken	en	gevol-
gen	en	oplossingen.	
Ik	geef	meerdere	
meningen	en	inzich-
ten	weer.	

Ik	zet	het	publiek	
aan	het	denken.	Het	
publiek	kan	zich	een	
mening	vormen.	

Ik	noem	enkele	voor-	
en	nadelen,	oorza-
ken	en	gevolgen	en	
oplossingen.	Ik	geef	
enkele	meningen	en	
inzichten	weer.	

Ik	zet	het	publiek	
wel	aan	het	denken,	
maar	het	publiek	kan	
zich	geen	mening	
vormen.	

Ik	maak	niet	duide-
lijk	wat	de	verschil-
lende	meningen,	
inzichten,	voordelen,	
nadelen,	oorzaken,	
gevolgen	en	oplos-
singen	zijn.	

Ik	zet	het	publiek	
niet	aan	het	denken.	
Het	publiek	kan	
zich	geen	mening	
vormen.
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Slot De	hoofdpunten	
komen	bij	elkaar	en	
worden	pakkend	en	
origineel	aan	elkaar	
verbonden.	

Ik	sluit	af	met	een	
krachtige	zin.

Het	slot	is	geen	
herhaling	meer	van	
wat	ik	al	gezegd	heb,	
maar	het	lukt	mij	nog	
niet	om	de	hoofd-
punten	pakkend	en	
origineel	aan	elkaar	
te	verbinden.	

Ik	sluit	af	met	een	
krachtige	zin.	

Ik	vat	mijn	tekst	
samen	en	ik	sluit	
af.	Het	slot	is	een	
herhaling	van	wat	ik	
al	gezegd	heb.	

Ik	gebruik	geen	
krachtige	zin	om	af	
te	sluiten.

Ik	sluit	mijn	tekst	
niet	af.	Er	is	geen	
(duidelijk)	slot	aan-
wezig.	

Ik	gebruik	geen	
krachtige	zin	om	af	
te	sluiten.

Publieks-
gericht-
heid

Ik	houd	rekening	
met	het	standpunt	
en	de	voorkennis	
van	het	publiek.	
Ik	speel	daarop	in,	
zonder	dat	dit	ge-
maakt/onnatuurlijk	
overkomt.	

Ik	spreek	het	publiek	
aan	op	een	manier	
die	bij	hen	past.	Ik	
gebruik	geen	woor-
den	die	te	moeilijk/
te	makkelijk	zijn	en	
maak	mijn	zinnen	
niet	te	lang/te	kort.	
Ook	kies	ik	de	juiste	
toon.	

Ik	houd	rekening	
met	het	standpunt	
en	de	voorkennis	
van	het	publiek.	Ik	
speel	daarop	in,	wat	
nog	een	beetje	ge-
maakt/onnatuurlijk	
overkomt.	

Ik	spreek	het	publiek	
aan	op	een	manier	
die	bij	hen	past.	Ik	
gebruik	geen	woor-
den	die	te	moeilijk/
te	makkelijk	zijn	en	
maak	mijn	zinnen	
niet	te	lang/te	kort.	
Ook	kies	ik	de	juiste	
toon.	

Ik	ben	me	bewust	
van	het	standpunt	
en	de	voorkennis	
van	het	publiek,	
maar	het	lukt	mij	
nog	niet	om	daarop	
in	te	spelen,	zonder	
dat	dit	gemaakt/on-
natuurlijk	overkomt.

Het	lukt	mij	steeds	
beter	om	het	publiek	
aan	te	spreken	op	
een	manier	die	bij	
hen	past.	Ik	gebruik	
steeds	minder	woor-
den	die	te	moeilijk/
te	makkelijk	zijn	en	
ik	maak	mijn	zinnen	
steeds	minder	vaak	
te	lang/te	kort.	Ook	
weet	ik	al	beter	
de	juiste	toon	te	
kiezen.

Ik	houd	geen	
rekening	met	het	
standpunt	en	de	
voorkennis	van	het	
publiek.	

 
Ik	spreek	het	publiek	
aan	op	een	manier	
die	niet	bij	hen	past.	
Ik	maak	gebruik	
van	woorden	die	te	
moeilijk/te	makkelijk	
zijn	en	maak	mijn	
zinnen	te	lang/te	
kort.	Ook	kies	ik	niet	
de	juiste	toon.	

Structuur Mijn	tekst	heeft	een	
korte,	originele	titel.	
Ik	verdeel	mijn	tekst	
in	alinea’s.	De	zinnen	
binnen	één	alinea	
volgen	elkaar	op.	

Ieder	deelonderwerp	
beslaat	een	andere	
alinea.	

Ik	maak	binnen	zin-
nen,	tussen	zinnen	
en	tussen	alinea’s	
gebruik	van	de	juiste	
signaalwoorden	om	
de	verschillende	
tekstverbanden	aan	
te	geven.

Ik	bouw	de	tekst	op	
volgens	een	struc-
tuur	die	past	bij	de	
tekstsoort.	

Mijn	tekst	heeft	een	
korte	titel.	

Ik	verdeel	mijn	tekst	
in	alinea’s.	Soms	
beginnen	de	zinnen	
binnen	één	alinea	
op	een	nieuwe	regel	
waar	dat	niet	hoort.	
Ieder	deelonder-
werp	beslaat	een	
andere	alinea.

Ik	maak	binnen	zin-
nen,	tussen	zinnen	
en	tussen	alinea’s	
gebruik	van	de	juiste	
signaalwoorden	om	
de	verschillende	
tekstverbanden	aan	
te	geven.

Ik	bouw	de	tekst	op	
volgens	een	struc-
tuur	die	past	bij	de	
tekstsoort.	Een	en-
kele	keer	wijk	ik	hier	
nog	van	af,	maar	dit	
tast	de	leesbaarheid	
niet	meer	aan.	

Mijn	tekst	heeft	een	
lange	titel.	

Ik	verdeel	mijn	tekst	
in	alinea’s.	Regel-
matig	beginnen	
de	zinnen	binnen	
één	alinea	op	een	
nieuwe	regel	waar	
dat	niet	hoort.	
Binnen	één	alinea	
komen	weleens	
meerdere	deelon-
derwerpen	voor.	

Ik	maak	binnen	
zinnen	en	tussen	
zinnen	gebruik	van	
juiste	en	onjuiste	
signaalwoorden	om	
de	verschillende	
tekstverbanden	aan	
te	geven.

De	opbouw	van	de	
tekst	is	op	te	maken	
uit	de	tekst	en	past	
bij	de	tekstsoort.	
Ik	wijk	echter	nog	
regelmatig	af	van	
de	opbouw,	wat	de	
leesbaarheid	nog	
weleens	aantast.	

Mijn	tekst	heeft	
geen	titel.	

Mijn	tekst	heeft	
geen	alinea-inde-
ling:	het	is	één	grote	
lap	tekst.

Ik	maak	binnen	
zinnen	gebruik	van	
juiste	en	onjuiste	
signaalwoorden	om	
de	verschillende	
tekstverbanden	aan	
te	geven.

De	opbouw	van	de	
tekst	is	niet	op	te	
maken	uit	de	tekst	
en/of	past	niet	bij	de	
tekstsoort.

Spelling Ik	pas	de	juiste	
werkwoordsvor-
men	toe	en	ik	maak	
geen	fouten	in	de	
spelling	van	andere	
woorden.

Ik	maak	af	en	toe	
een	fout	in	de	werk-
woorden	en	in	de	
spelling	van	andere	
woorden.

Ik	maak	regelmatig	
een	fout	in	de	werk-
woorden	en	in	de	
spelling	van	andere	
woorden.

Ik	maak	veel	fouten	
in	de	werkwoorden	
en	in	de	spelling	van	
andere	woorden.

Inter-
punctie

Alle	zinnen	begin-
nen	met	een	hoofd-
letter	en	eindigen	
met	een	punt.	

Hoofdletters,	pun-
ten	en	leestekens	
plaats	ik	op	de	juiste	
plaatsen	in	de	tekst.	

Alle	zinnen	begin-
nen	met	een	hoofd-
letter	en	eindigen	
met	een	punt.	

Hoofdletters	en	
punten	plaats	ik	op	
de	juiste	plaatsen	in	
de	tekst.	Leestekens	
staan	nog	weleens	
verkeerd/ontbreken	
weleens.

Alle	zinnen	begin-
nen	met	een	hoofd-
letter	en	eindigen	
met	een	punt.

Ik	vind	het	nog	
weleens	lastig	om	
hoofdletters	en	
punten	op	de	juiste	
plaatsen	in	de	tekst	
te	plaatsen.

Ik	vergeet	weleens	
een	hoofdletter	en	
een	punt	te	plaat-
sen.	

Ik	vind	het	ook	nog	
lastig	om	hoofdlet-
ters	en	punten	op	de	
juiste	plaatsen	in	de	
tekst	te	plaatsen.

Zinsbouw Ik	schrijf	in	correcte,	
goedlopende	en	
samengestelde	
zinnen.	

Ik	maak	geen	zins-
bouwfouten.

Ik	schrijf	in	goed-
lopende	samenge-
stelde	zinnen.	

Ik	maak	bijna	geen	
zinsbouwfouten	
meer.

Ik	schrijf	in	wat	min-
der	eenvoudige	zin-
nen;	ik	schrijf	steeds	
meer	in	samenge-
stelde	zinnen.	

Ik	maak	nog	regel-
matig	zinsbouw- 
fouten,	maar	dat	
tast	de	begrijpelijk-
heid	niet	meer	aan.	

Ik	schrijf	in	eenvou-
dige,	korte	zinnen.	

Ik	maak	veel	zins-
bouwfouten.	Dit	
tast	de	begrijpelijk-
heid	nog	weleens	
aan.
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  Rubric voor overtuigende teksten

Expert Gevorderd Beginner Aspirant

Inleiding Ik	introduceer	het	
onderwerp	pakkend	
en	origineel.

Ik	formuleer	de	
hoofdgedachte	in	de	
vorm	van	een	helder	
en	overtuigend	
standpunt.

Ik	vertel	niet	meer	
wat	het	onderwerp	
is	en	welke	deelon-
derwerpen	aan	bod	
komen,	maar	ik	weet	
het	onderwerp	ook	
nog	niet	pakkend	en	
origineel	te	introdu-
ceren.	

Ik	formuleer	de	
hoofdgedachte	in	de	
vorm	van	een	helder	
standpunt.	

Ik	vertel	wat	het	on-
derwerp	is	en	welke	
deelonderwerpen	er	
aan	bod	komen.	

Ik	formuleer	de	
hoofdgedachte	in	
de	vorm	van	een	
standpunt.

Ik	begin	uit	het	niets	
met	mijn	tekst.	Er	
is	geen	(duidelijke)	
inleiding.	

Het	lukt	mij	niet	om	
de	hoofdgedachte	
in	de	vorm	van	een	
standpunt	te	formu-
leren.

Midden-
stuk
& Doel

Ik	onderbouw	mijn	
standpunt	met	
geldige	argumenten.	
Ik	ondersteun	deze	
met	controleerbare	
en	betrouwbare	
feiten	en	sprekende	
voorbeelden.	

Ik	benoem	tegen-
argumenten.	Ik	
weerleg	deze	met	
controleerbare	
en	betrouwbare	
feiten	en	sprekende	
voorbeelden.	Hieruit	
blijkt	dat	de	tegen-
argumenten	niet	
zwaar	wegen.	

Ik	overtuig	het	
publiek.	

Ik	onderbouw	mijn	
standpunt	met	
geldige	en	ongel-
dige	argumenten	
(drogredenen).	Ik	
ondersteun	deze	
met	controleerbare	
feiten	en	voorbeel-
den.	

Ik	benoem	tegen-
argumenten.	Ik	
weerleg	deze	met	
controleerbare	fei-
ten	en	voorbeelden.	
Hieruit	blijkt	dat	
de	tegenargumen-
ten	niet	zo	zwaar	
wegen.	

Ik	overtuig	het	
publiek.

Ik	maak	duidelijk	wat	
mijn	argumenten	
(geldig	en	ongel-
dig)	zijn,	maar	deze	
onderbouwen	mijn	
standpunt	niet/
horen	bij	een	ander	
standpunt.	

Ik	benoem	tegen-
argumenten.	Ik	
weerleg	deze	met	
feiten	en	voorbeel-
den.	De	zwaarte	van	
de	tegenargumen-
ten	wordt	daardoor	
twijfelachtig.	

Ik	zet	het	publiek	
wel	aan	het	denken,	
maar	ik	overtuig	het	
niet.	

Ik	maak	niet	goed	
duidelijk	wat	mijn	
argumenten	zijn.	Ik	
maak	enkel	gebruik	
van	voorbeelden	
die	mijn	argumen-
ten	ondersteunen,	
feiten	ontbreken.

Ik	maak	niet	goed	
duidelijk	wat	mijn	
tegenargumen-
ten	zijn.	Ik	maak	
enkel	gebruik	van	
voorbeelden	die	
deze	ondersteunen,	
feiten	ontbreken.	 
De	tegenargumen-
ten	blijven	daardoor	
zwaar	wegen.

Ik	zet	het	publiek	
niet	aan	het	denken.

Slot De	hoofdpunten	
komen	bij	elkaar	en	
worden	pakkend	en	
origineel	aan	elkaar	
verbonden.	

Ik	sluit	af	met	een	
krachtige	zin.

Het	slot	is	geen	
herhaling	meer	van	
wat	ik	al	gezegd	
heb,	maar	het	lukt	
mij	nog	niet	om	de	
hoofdpunten	pak-
kend	en	origineel	
aan	elkaar	te	ver-
binden.	

Ik	sluit	af	met	een	
krachtige	zin.	

Ik	vat	mijn	tekst	
samen	en	ik	sluit	
af.	Het	slot	is	een	
herhaling	van	wat	ik	
al	gezegd	heb.	

Ik	gebruik	geen	
krachtige	zin	om	af	
te	sluiten.

Ik	sluit	mijn	tekst	
niet	af.	Er	is	geen	
(duidelijk)	slot	aan-
wezig.	

Ik	gebruik	geen	
krachtige	zin	om	af	
te	sluiten.

Publieks-
gericht-
heid

Ik	houd	rekening	
met	het	standpunt	
en	de	voorkennis	
van	het	publiek.	
Ik	speel	daarop	in,	
zonder	dat	dit	ge-
maakt/onnatuurlijk	
overkomt.	

Ik	spreek	het	publiek	
aan	op	een	manier	
die	bij	hen	past.	Ik	
gebruik	geen	woor-
den	die	te	moeilijk/
te	makkelijk	zijn	en	
maak	mijn	zinnen	
niet	te	lang/te	kort.	
Ook	kies	ik	de	juiste	
toon.	

Ik	houd	rekening	
met	het	standpunt	
en	de	voorkennis	
van	het	publiek.	Ik	
speel	daarop	in,	wat	
nog	een	beetje	ge-
maakt/onnatuurlijk	
overkomt.	

Ik	spreek	het	publiek	
aan	op	een	manier	
die	bij	hen	past.	Ik	
gebruik	geen	woor-
den	die	te	moeilijk/
te	makkelijk	zijn	en	
maak	mijn	zinnen	
niet	te	lang/te	kort.	
Ook	kies	ik	de	juiste	
toon.	

Ik	ben	me	bewust	
van	het	standpunt	
en	de	voorkennis	
van	het	publiek,	
maar	het	lukt	mij	
nog	niet	om	daarop	
in	te	spelen,	zonder	
dat	dit	gemaakt/on-
natuurlijk	overkomt.

Het	lukt	mij	steeds	
beter	om	het	publiek	
aan	te	spreken	op	
een	manier	die	bij	
hen	past.	Ik	gebruik	
steeds	minder	woor-
den	die	te	moeilijk/
te	makkelijk	zijn	en	
ik	maak	mijn	zinnen	
steeds	minder	vaak	
te	lang/te	kort.	Ook	
weet	ik	al	beter	
de	juiste	toon	te	
kiezen.

Ik	houd	geen	
rekening	met	het	
standpunt	en	de	
voorkennis	van	het	
publiek.	

 

Ik	spreek	het	publiek	
aan	op	een	manier	
die	niet	bij	hen	past.	
Ik	maak	gebruik	
van	woorden	die	te	
moeilijk/te	makkelijk	
zijn	en	maak	mijn	
zinnen	te	lang/te	
kort.	Ook	kies	ik	niet	
de	juiste	toon.	

Structuur Mijn	tekst	heeft	een	
korte,	originele	titel.	
Ik	verdeel	mijn	
tekst	in	alinea’s.	De	
zinnen	binnen	één	
alinea	volgen	elkaar	
op.	

Ieder	deelonderwerp	
beslaat	een	andere	
alinea.	

Ik	maak	binnen	zin-
nen,	tussen	zinnen	
en	tussen	alinea’s	
gebruik	van	de	juiste	
signaalwoorden	om	
de	verschillende	
tekstverbanden	aan	
te	geven.

Ik	bouw	de	tekst	op	
volgens	een	struc-
tuur	die	past	bij	de	
tekstsoort.	

Mijn	tekst	heeft	een	
korte	titel.	
Ik	verdeel	mijn	tekst	
in	alinea’s.	Soms	
beginnen	de	zinnen	
binnen	één	alinea	
op	een	nieuwe	regel	
waar	dat	niet	hoort.	

Ieder	deelonderwerp	
beslaat	een	andere	
alinea.

Ik	maak	binnen	zin-
nen,	tussen	zinnen	
en	tussen	alinea’s	
gebruik	van	de	juiste	
signaalwoorden	om	
de	verschillende	
tekstverbanden	aan	
te	geven.

Ik	bouw	de	tekst	op	
volgens	een	struc-
tuur	die	past	bij	de	
tekstsoort.	Een	en-
kele	keer	wijk	ik	hier	
nog	van	af,	maar	dit	
tast	de	leesbaarheid	
niet	meer	aan.	

Mijn	tekst	heeft	een	
lange	titel.	
Ik	verdeel	mijn	tekst	
in	alinea’s.	Regel-
matig	beginnen	
de	zinnen	binnen	
één	alinea	op	een	
nieuwe	regel	waar	
dat	niet	hoort.	

Binnen	één	alinea	
komen	weleens	
meerdere	deelon-
derwerpen	voor.	

Ik	maak	binnen	
zinnen	en	tussen	
zinnen	gebruik	van	
juiste	en	onjuiste	
signaalwoorden	om	
de	verschillende	
tekstverbanden	aan	
te	geven.

De	opbouw	van	de	
tekst	is	op	te	maken	
uit	de	tekst	en	past	
bij	de	tekstsoort.	
Ik	wijk	echter	nog	
regelmatig	af	van	
de	opbouw,	wat	de	
leesbaarheid	nog	
weleens	aantast.

Mijn	tekst	heeft	
geen	titel.	

Mijn	tekst	heeft	
geen	alinea-inde-
ling:	het	is	één	grote	
lap	tekst.

Ik	maak	binnen	
zinnen	gebruik	van	
juiste	en	onjuiste	
signaalwoorden	om	
de	verschillende	
tekstverbanden	aan	
te	geven.

De	opbouw	van	de	
tekst	is	niet	op	te	
maken	uit	de	tekst	
en/of	past	niet	bij	de	
tekstsoort.	

Spelling Ik	pas	de	juiste	
werkwoordsvor-
men	toe	en	ik	maak	
geen	fouten	in	de	
spelling	van	andere	
woorden.

Ik	maak	af	en	toe	
een	fout	in	de	werk-
woorden	en	in	de	
spelling	van	andere	
woorden.

Ik	maak	regelmatig	
een	fout	in	de	werk-
woorden	en	in	de	
spelling	van	andere	
woorden.

Ik	maak	veel	fouten	
in	de	werkwoorden	
en	in	de	spelling	van	
andere	woorden.

BIJLAGEn
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Inter-
punctie

Alle	zinnen	begin-
nen	met	een	hoofd-
letter	en	eindigen	
met	een	punt.	

Hoofdletters,	pun-
ten	en	leestekens	
plaats	ik	op	de	juiste	
plaatsen	in	de	tekst.	

Alle	zinnen	begin-
nen	met	een	hoofd-
letter	en	eindigen	
met	een	punt.	

Hoofdletters	en	
punten	plaats	ik	op	
de	juiste	plaatsen	in	
de	tekst.	Leestekens	
staan	nog	weleens	
verkeerd/ontbreken	
weleens.

Alle	zinnen	begin-
nen	met	een	hoofd-
letter	en	eindigen	
met	een	punt.

Ik	vind	het	nog	
weleens	lastig	om	
hoofdletters	en	 
leestekens	op	de	
juiste	plaatsen	in	 
de	tekst	te	plaatsen.

Ik	vergeet	weleens	
een	hoofdletter	en	
een	punt	te	plaat-
sen.	

Ik	vind	het	ook	 
nog	lastig	om	 
hoofdletters	en	 
leestekens	op	de	
juiste	plaatsen	in	 
de	tekst	te	plaatsen.

Zinsbouw Ik	schrijf	in	correcte,	
goedlopende	en	
samengestelde	
zinnen.	

Ik	maak	geen	zins-
bouwfouten.

Ik	schrijf	in	goed-
lopende	samenge-
stelde	zinnen.	

Ik	maak	bijna	geen	
zinsbouwfouten	
meer.

Ik	schrijf	in	wat	min-
der	eenvoudige	zin-
nen,	ik	schrijf	steeds	
meer	in	samenge-
stelde	zinnen.	

Ik	maak	nog	regel-
matig	zinsbouwfou-
ten,	maar	dat	tast	de	
begrijpelijkheid	niet	
meer	aan.	

Ik	schrijf	in	eenvou-
dige,	korte	zinnen.	

Ik	maak	veel	zins-
bouwfouten.	Dit	
tast	de	begrijpelijk-
heid	nog	weleens	
aan.

BIJLAGEn

 Bijlage 4

 leerlijn  
 SchrijFvaarDigheiD 

havo klas 1 t/m 5; vwo klas 1 t/m 6 
Stad en Esch, Meppel

 Jaar 1

ONDERDEEL BEGINNER GEVORDERDE

Inhoud Ik	kan	de	5	w-vragen	wie,	
wat,	waar,	wanneer	en	
waarom	beantwoorden	in	
mijn	tekst	(of	de	opdracht	
juist	volgen).

0 1 2 3 Mijn	tekst	is	inhoudelijk	 
voldoende,	relevant,	juist	 
en	betrouwbaar.

Leesbaarheid Mijn	tekst	heeft	een	titel.	
In	mijn	brief	staan	plaats,	
datering,	adressering,	aan-
hef	en	ondertekening	op	de	
juiste	plaats.

Ik	besteed	in	mijn	tekst	 
aandacht	aan	de	opmaak.

0 1 2 3 Lay-out	en	paragraafindeling	zijn	
bewust	en	consequent	toegepast	
om	het	begrip	van	de	lezer	te	
ondersteunen.

 Jaar 2

ONDERDEEL BEGINNER GEVORDERDE

Spelling Ik	maak	veel	spelfouten	met	
klankambigue	woorden,	
klinkerverdubbeling,	aan-
eenschrijven	en	werkwoord-
spelling.

0 1 2 3 De	spelling	is	op	alle	onderdelen	
foutloos.

Interpunctie Ik	gebruik	hoofdletters	aan	
het	begin	van	elke	zin	en	
sluit	mijn	zinnen	af	met	
punten.

Met	andere	leestekens	maak	
ik	nog	geregeld	fouten.	

0 1 2 3 De	interpunctie	is	foutloos.

Doelgerichtheid Mijn	tekst	sluit	niet	aan	bij	
het	doel	van	mijn	tekst.

0 1 2 3 Ik	kan	verschillende	schrijfdoelen	
hanteren	en	in	een	tekst	combi-
neren.

In	de	opbouw	van	de	tekst	houd	
ik	rekening	met	mijn	schrijfdoel.	
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 Jaar 3

ONDERDEEL BEGINNER GEVORDERDE

Opbouw Mijn	tekst	kent	een	ondui-
delijke	opbouw,	waarin	inlei-
ding	en	slot	ontbreken.	

In	het	middenstuk	staan	
de	deelonderwerpen	door	
elkaar.	

0 1 2 3 Mijn	tekst	kent	een	inleiding,	 
middenstuk	en	slot.
In	de	inleiding	staan	aandachts-
trekker,	introductie	op	het	onder-
werp	en	structuurtoelichting.	

In	het	middenstuk	staat	ieder	
deelonderwerp	in	een	aparte	
alinea.	

In	het	slot	staan	een	samenvat-
ting,	conclusie	en	een	uitsmijter.	

Zinsbouw Ik	gebruik	vooral	enkel-
voudige	zinnen	en	sim-
pele	meervoudige	zinnen.	Ik	
maak	fouten	met	dubbelop,	
verwijswoorden,	congruen-
tie,	tangconstructies,	dat/
alsconstructies	en	woord-
volgorde.

0 1 2 3 Mijn	zinsbouw	is	foutloos	en	
gevarieerd.

Brongebruik Ik	maak	niet	of	nauwelijks	
gebruik	van	bronnen.

Ik	kan	niet	gestructureerd	
zoeken	naar	bronnen.	

0 1 2 3 Ik	verwerk	de	juiste	bronnen	op	
de	juiste	wijze.

Ik	kan	de	juiste	bronnen	vinden	
met	een	bewuste	zoekstrategie.	

 Jaar 4

ONDERDEEL BEGINNER GEVORDERDE

Woordgebruik Mijn	woordgebruik	is	beperkt	
en	ik	maak	voornamelijk	ge-
bruik	van	veelvoorkomende	
woorden.

0 1 2 3 Mijn	woordgebruik	is	rijk	en	ge-
varieerd	en	kent	geen	merkbare	
beperkingen.

Structuur Ik	kan	de	informatie	zo	 
ordenen	dat	de	lezer	de	 
gedachtegang	kan	volgen.	

De	meestgebruikte	voeg-
woorden	(en,	want,	maar,	
omdat)	zijn	correct	gebruikt.
Andere	voegwoorden	ge-
bruik	ik	nog	verkeerd.
Ik	maak	geen	gebruik	van	
signaalwoorden	en	structu-
rerende	zinnen.

0 1 2 3 Ik	kan	een	complexe	gedachte-
gang	goed	en	helder	weergeven.
Ik	kan	hoofd-	en	bijzaken	duidelijk	
onderscheiden.

Verwijzingen	zijn	correct.	Sa-
mengestelde	zinnen	zijn	goed	te	
begrijpen.	Alinea’s	zijn	verbanden	
met	signaalwoorden	en	structu-
rerende	zinnen.	

Publieks- 
gerichtheid

Ik	gebruik	basisconventies	
bij	een	brief.

Ik	hanteer	het	verschil	tus-
sen	formeel	en	informeel	
taalgebruik.	

0 1 2 3 Ik	kan	mijn	schrijfdoel	afstem-
men	op	zowel	een	publiek	uit	de	
eigen	omgeving	als	een	algemeen	
lezerspubliek.

Mijn	persoonlijke	schrijfstijl	past	
bij	het	beoogde	publiek.

BIJLAGEn

  Jaar 5/6

ONDERDEEL BEGINNER GEVORDERDE

Originaliteit Mijn	tekst	kent	geen	origi-
nele	voorbeelden	en	geen	
uitsmijter.

Mijn	titel	is	niet	aansprekend	
en	mijn	woordgebruik	is	
eentonig.

0 1 2 3 Ik	kan	een	tekst	schrijven	met	ori-
ginele	voorbeelden,	uitnodigende	
titel	en	een	uitsmijter.

Mijn	woordgebruik	is	origineel	 
en	gevarieerd.
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