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Samenvatting
Dit afstudeeronderzoek startte vanuit de zoektocht naar een duurzame oplossing
voor het schrijfonderwijs, waarbij rekening gehouden wordt met de volgende drie
aspecten: leeropbrengsten (leerlingen gaan betere teksten schrijven), schrijfplezier
en de werkdruk van de docent. Leren schrijven is complex een proces dat vraagt om
een zeer intensieve begeleiding. Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen
momenteel niet de feedback die ze nodig hebben om zich tot betere schrijvers te
ontwikkelen (Van Rijt, Van den Broek, & Van den Bergh, 2021) (Taalunie, 2015)
(Steenbakkers J. S., 2021). Het schrijfonderwijs zelf is ook een complexe
aangelegenheid (Taalunie, 2015). De grootste uitdaging voor docenten betreft de
werkdruk die ontstaat door het nakijken van schrijfopdrachten. Maar bij interventies
die slechts de nakijlast willen aanpakken door zo objectief mogelijke criteria vast te
stellen in nakijkmodellen, komen zowel de meerduidigheid van het schrijven als de
betekenis van de docent in het geding. Jeroen Steenbakkers stelt een aanpassing
van de vakinhoud en de didactiek van het schrijven voor, waarbij leerlingen leren
zich bewust te verhouden tot de formuleernormen. In dit onderzoek wordt deze
‘schrijfstijldidactiek’ vertaald naar een lessenserie voor de brugklas havo/vwo. De
leerlingen volgden een lessenserie op basis van de gebruikte lesmethode (Kern
Nederlands) en de schrijfstijldidactiek van Jeroen Steenbakkers. De ondervraagde
brugklasleerlingen (N=22) beoordeelden deze schrijfstijllessen als plezieriger en
leerzamer dan de reguliere schrijflessen die ze eerder dit jaar volgden. Ze genoten
met name van de mogelijkheid om te experimenteren met taal, en de speelse
insteek van de lessen. Hoewel de gevraagde inzet van de leerlingen groter was dan
tijdens de reguliere schrijflessen, gaven zowel gemotiveerde leerlingen als
moeizamere schrijvers de voorkeur aan de schrijfstijldidactiek. Dit pleit voor een
betekenisvolle schrijfdidactiek waarin creativiteit en betrokkenheid van de leerlingen
gevraagd wordt. De resultaten weerspreken opvattingen over schrijfplezier waarbij
creatief schrijven alleen als vrijblijvend alternatief aangeboden moet worden in het
schoolvak Nederlands (Bonset, De Boer, & Ekens, 2019). De schrijfstijldidactiek kan
een verrijking zijn voor het schrijfonderwijs in de onderbouw, omdat leerlingen de
creatieve uitdagingen die de lessen bieden als leerzamer en plezieriger ervaren dan
de reguliere schrijflessen, ondanks de grotere inzet die er van ze gevraagd wordt.
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Voor docenten kan deze didactiek naast een vermindering van de werkdruk ook
leiden tot meer werkplezier en meer voldoening.
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1. Inleiding
In dit hoofdstuk leest u over het praktijkprobleem dat aanleiding gaf tot deze
onderzoeksopzet. Vervolgens ga ik in op de doelstelling van het onderzoek, de
relevantie ervan en de onderzoekscontext.

1.1 Aanleiding
Vorig schooljaar gaf ik les aan drie parallelklassen havo-2. Ik besteedde een groot
deel van de kerstvakantie aan het nakijken van 75 schrijfopdrachten. Hoewel ik alle
werkstukken uitgebreid voorzag van feedback, was de leeropbrengst bij de volgende
schrijfopdracht gering. Ik zag leerlingen vergelijkbare fouten maken. Ik beoordeelde
aan de hand van een rubric (zie bijlage 1), die weinig ruimte bleek te bieden om
werkstukken die een mooie stijl hadden extra te waarderen. Als onderdeel van de
beoordelingscyclus liet ik leerlingen de eerste versie van elkaars werk beoordelen.
Vervolgens moesten ze hun werk herschrijven. Leerlingen vonden dit erg lastig.
Behalve het corrigeren van een enkele spelfout bestond de feedback vooral uit
opmerkingen in de trant: ‘wel goed’ of: ‘beetje langer maken.’ Hoewel de leerlingen
het werk van een medeleerling beoordeelden, was ik de enige die alle werkstukken
las, en dus een overzicht had van zowel de kwaliteiten van individuele schrijvers als
de veelgemaakte fouten. Leerlingen misten dit perspectief, waardoor ze ook weinig
van elkaar leerden. Ik ervaarde dit gebrek aan verdieping als een gemis. Ik schrijf
zelf met veel plezier allerlei teksten. Hoe kan ik mijn leerlingen laten delen in dit
schrijfplezier? Hoe help ik ze om zich te ontwikkelen als schrijvers, zonder mezelf te
overladen met nog meer nakijkwerk?

1.2 Doelstelling
Ik besprak mijn ervaringen in de sectie en mededocenten herkennen het
feedbackprobleem. Er is geen vakonderdeel dat zoveel vraagt van een docent als
schrijfvaardigheid. Tegelijkertijd lijkt de leeropbrengst bij de leerlingen gering te zijn.
Sommige collega’s staan er pragmatisch in, en geven om deze reden slechts twee
schrijfopdrachten per jaar. Het liefst een korte opdracht zoals een brief, want dat
scheelt nakijkdruk. Ik ben zelf op zoek naar een duurzame oplossing waarin
rekening wordt gehouden met drie aspecten: leeropbrensten (leerlingen gaan betere
teksten schrijven), schrijfplezier en de werkdruk van de docent.
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1.3 Relevantie
Dat het schrijfonderwijs voor veel docenten een heet hangijzer is, blijkt ook uit de
vele didactische artikelen die er recentelijk over dit onderwerp verschenen zijn. Veel
interventies focussen op het verbeteren van het schrijfproces. Van de cyclus
plannen, formuleren reviseren krijgt vooral het laatste aspect veel aandacht (Welie &
Sanders, 2021) (Durnez & Vandermeersch, 2002), (Stuulen, 2021). In mijn
verkenning van de theorie zal ik hier dieper op ingaan. De Werkgroep Onderzoek en
Didactiek (WODN) rondde dit jaar in samenwerking met SLO een grootschalig
onderzoek af met als doel de schoolexamens schrijfvaardigheid te verbeteren
(Levende Talen Magazine, 2021). De onderzoekers stellen dat middelbare scholen
met name behoefte hebben aan meer kennis over het toetsen en beoordelen van
schrijfvaardigheid. Dit komt overeen met de ervaringen in mijn eigen
onderwijspraktijk en bij collega’s op mijn stageschool, waarbij met name het toetsen
van schrijfvaardigheid in de onderbouw als probleem ervaren wordt. Dit onderzoek is
daarom relevant voor de onderwijspraktijk op het Marnix College. Met mijn
onderzoek hoop ik een verbeteringstraject in gang te kunnen zetten in de didactiek
van het schrijfonderwijs in de onderbouw.

1.4 Context
Dit schooljaar geef ik les aan drie klassen, waaronder een brugklas havo/vwo.
Schrijfvaardigheid staat twee keer op het programma in de brugklas: aan het begin
van het schooljaar en na de kerstvakantie. De eerste serie lessen werk ik met
schrijfopdrachten uit lesmethode Kern en eigen beoordelingsrubrics (zie bijlage 2
voor een voorbeeld). Hoewel ik bepaalde zaken aangepast heb naar aanleiding van
mijn ervaringen in het vorige schooljaar, loop ik tegen dezelfde problemen aan. In
het tweede deel van dit schooljaar wil ik de schrijfvaardigheidslessen dan ook anders
aan gaan pakken. Ik hoop dat de resultaten van dit onderzoek mij zullen helpen bij
het vinden van een andere vorm voor het schrijfonderwijs. Mijn verkennende vraag
luidt dan ook: op welke manier kan ik leerlingen op een duurzame,
praktijkbestendige manier begeleiden in het verbeteren van hun schrijfvaardigheid?
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2. Theoretisch kader
In dit onderdeel volgt een verkenning van verschillende wetenschappelijke
onderzoeken naar het schrijfonderwijs op de middelbare school. De focus ligt op de
aspecten schrijfdidactiek, revisie en beoordeling. In de verkenning is aandacht voor
de knelpunten in het schrijfonderwijs voor zowel de leerling als de docent. Daarbij zal
aandacht besteed worden aan de achterliggende didactiek en de rol die de docent
vervult in het schrijfonderwijs.

2.1 Leren schrijven
Het gaat niet goed met de schrijfvaardigheid van jongeren. Naast een crisis in het
leesonderwijs kun je inmiddels ook spreken van een crisis in het schrijfonderwijs.
Een peilonderzoek van de Onderwijsinspectie dat betrekking had op schooljaar
2018-19 concludeert dat 73% van de groep-8 leerlingen het fundamentele niveau 1F
niet haalt (Inspectie van het onderwijs, 2021). In de berichtgeving over dit onderzoek
benadrukt de Onderwijsinspectie het grote belang van een goede schrijfvaardigheid;
je hebt het nodig om te kunnen functioneren in de maatschappij, schrijfvaardigheid is
van belang voor je cognitieve ontwikkeling en hangt samen met je leesvaardigheid.
Dit maakt het extra schrijnend dat zo’n groot aantal van onze leerlingen het
fundamentele vaardigheidsniveau niet haalt.
Dat leerlingen schrijven lastig vinden is niet zonder reden. Schrijven is ook een
complexe vaardigheid. In de jaren 80 toonden linguïst en cognitief psycholoog
Flower & Hayes (1981) aan dat schrijven een creatief en ingewikkeld proces is. In
hun schrijfprocesmodel onderscheiden ze drie fasen; plannen, formuleren en
reviseren. Alle drie de fasen bestaan op hun beurt ook weer uit deelprocessen. Deze
fasen worden niet altijd achtereenvolgens doorlopen, schrijvers schakelen steeds
tussen de verschillende processen.
Ter verbetering van de effectiviteit van het schrijfonderwijs wordt dan ook vaak
gewezen naar een procesmatige aanpak, waarin de schrijftaak in deeltaken
opgesplitst wordt. Op deze manier kan cognitieve overbelasting bij leerlingen
voorkomen worden. Bonset, De Boer en Ekens (2019, pp. 144-145) geven aan dat
dit een intensieve begeleiding van de docent vereist; veel voorbeelden geven, laten
zien hoe het moet en leerlingen leren reflecteren op de tekst en op hun eigen
schrijfproces. Ook in de kerndoelen Nederlands (Boer, 2019) komt deze
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procesmatige aanpak tot uiting. Kerndoel 9 heeft betrekking op het planmatig
voorbereiden en uitvoeren van taaltaken en kerndoel 10 op het reflecteren op de
uitvoering ervan.
De procesgerichte aanpak van de kerndoelen komt niet altijd tot uiting in de
dagelijkse lespraktijk. Leraren richten zich vooral op het schrijfproduct of aspecten
hiervan, zoals interpunctie en grammatica. Het schrijfproces zelf blijft onderbelicht
(Van der Leeuw & Meestringa, 2018). Ook de Taalunie (2015) uit kritiek op de aard
van de feedback die leerlingen ontvangen: het betreft vaak inhoudelijke feedback,
die geen betrekking heeft op het formuleren van goedlopende zinnen. Middelbare
scholieren hebben juist grote moeite met het met het formuleren van een redenering,
zowel binnen het schoolvak Nederlands als daarbuiten (Van der Leeuw &
Meestringa, 2018). Leerlingen ontvangen dus niet de ondersteuning die ze nodig
hebben om hun schrijfvaardigheid te verbeteren.
Ook docenten lopen tegen problemen aan binnen de huidige aanpak. Niet voor niets
stelt de Taalunie (2015) dat het schrijfonderwijs zelf ook een complexe
aangelegenheid is. Vernieuwende didactieken, met meer nadruk op schrijfproces,
zijn gewenst, maar de vraag is hoe die zodanig kunnen worden vormgegeven dat
docenten niet meer tijd kwijt zijn (immers: die is er niet).Terwijl leerlingen te weinig
leren, lijden docenten onder tijdgebrek en onder de grote belasting door het
nakijkwerk dat erbij komt kijken. De meest gangbare nakijkpraktijk bestaat eruit dat
docenten schriftelijke feedback geven op schrijfproducten van leerlingen.

2.2 Leren reviseren
Verschillende vakdidactische onderzoeken komen met oplossingen om dit laatste
probleem te ondervangen. Deze oplossingen proberen het eigenaarschap bij de
leerling te leggen en de docent te ontlasten. Leerlingen zelf hun eigen werk of het
werk van klasgenoten na laten kijken (peerfeedback) zou ook effectiever kunnen zijn
dan docentfeedback, al laten studies verschillende uitkomsten zien. Hoewel Van
Beuningen (2011) een positieve relatie ziet tussen docentfeedback en de
schrijfvaardigheid van leerlingen in een vreemde taal, toont Lee (2008) aan dat het
uitsluitend ontvangen van feedback leerlingen passief en afhankelijk maakt. Uit een
metastudie (Double, McGrane, & Hopfenbeck, 2020) blijkt dat peerfeedback
effectiever is dan docentfeedback omdat de leerling leert om het lezersperspectief in
9

te nemen. Dit zou meteen een oplossing zijn voor de overweldigende nakijklast bij
de docent.
Leerlingen moeten wel begeleid worden in het leren reviseren, zoals Bonset et al
(2019) aangeeft. Hiertoe worden verschillende oplossingen aangedragen.
Talendocenten Welie & Sanders (2021) raden het gebruik van checklists aan.
Durnez & Vandermeersch (2002) ontwierpen een 5-puntsschaal die gebruikt kan
worden in peerbeoordelingen. Dit instrument zou, net als de checklists, leiden tot
zelfsturende revisie en daardoor tot betere schrijfproducten. Janneke Stuulen (2021)
doet momenteel onderzoek naar een andere oplossing. Middels een digitale
interface vergelijken leerlingen steeds twee teksten van medeleerlingen, waarbij ze
kiezen voor de meest geslaagde tekst. Stuulen (2021) geeft aan dat deze oplossing
het beoordelingsproces transparanter maakt voor leerlingen. Bij een individuele
rubricbeoordeling door een docent ontwikkelen leerlingen geen beeld van een
kwalitatief goede tekst. Door zelf teksten paarsgewijs te beoordelen, ontwikkelen ze
wel een gevoel voor tekstkwaliteit. Stuulen merkt op aan dat deze methode minder
toepasbaar is bij creatieve schrijfproducten. De beoordelingscriteria van een
creatieve tekst zijn immers minder eenduidig dan bij een zakelijke tekst. Behalve
Bonset et al. (2019) en Welie & Sanders (2021) pleiten ook Deurnez &
Vandermeersch (2002) voor een nauwkeurige formulering van een taaltaak en
duidelijke, objectieve beoordelingscriteria.
Dit roept de vraag op of deze interventies behalve een administratieve oplossing
(minder nakijkwerk) ook de kern van het probleem aanpakken. Bij het leesonderwijs
heeft een te grote focus op objectieve beoordelingscriteria geleid tot een kloof tussen
het beoordelen van leesvaardigheid en de leesvaardigheid zelf. Recentelijk legden
onderzoekers Patrick Rooijackers, Gerdineke van Silfhout & Huub van den Bergh
(2021) de resultaten van de eindexamens Nederlands naast de Pisa-scores en
signaleerden een opmerkelijke discrepantie: terwijl we op de Pisa-ranglijst jaar na
jaar slechter scoorden, bleven onze leerlingen naar onze eigen maatstaven op een
vergelijkbaar niveau presteren. Het eindexamen Nederlands meet dus niet de
daadwerkelijke leesvaardigheid van onze leerlingen, maar de mate waarin de
leerling examentrainingen gedaan heeft. Een oplossing die slechts de
beoordelingscyclus van het schrijfonderwijs aanpakt, en focust op zo objectief
mogelijke criteria, loopt hetzelfde risico.
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2.3 Schrijven onderwijzen
Vakdidacticus en docent Nederlands Jeroen Steenbakkers komt met een andere
oplossing voor de gebrekkige schrijfvaardigheid van leerlingen. Hij stelt een
aanpassing van de vakinhoud en de didactiek van het schrijven voor. Deel van het
probleem ligt volgens Steenbakkers in de wens zo objectief mogelijk te beoordelen,
waarbij de rol van de docent als persoon (dus: in zijn uniciteit) zo minimaal mogelijk
moet zijn. Hij karakteriseert dit als een ‘risicomijdende’ strategie (Steenbakkers p.5 ,
in voorbereiding). Deze ‘oplossing’ doet geen recht aan de meerduidigheid van het
schrijven en aan het vakmanschap van docenten Nederlands.
Steenbakkers benadrukt dat schrijfvaardigheid een vaardigheid is waarbij je een
beroep doet op inhoudelijke kennis. Dit is een verruiming van de definitie van
schrijfvaardigheid die ik eerder behandelde. Schrijven wordt niet alleen als proces of
als vaardigheid gedefinieerd, maar ook als een bewuste taalvaardigheid. In het
schrijfproces maken schrijvende leerlingen gebruik van allerlei voorkennis,
bijvoorbeeld over formuleren, genre en tekstopbouw. Steenbakkers verwijst hierbij
onder meer naar het recente visiedocument van het Meesterschapsteam Nederlands
(2021), waarin behalve het verwerven van communicatieve vaardigheden ook de
vakinhoud; de kennis over taal, literatuur en communicatie, een belangrijke rol speelt
(Steenbakkers p. 3, in voorbereiding). Taalbewuste leerlingen zijn zich bewust van
de norm, weten waar ze zelf staan ten opzichte daarvan en zijn bereid om de taal
welbewust te gebruiken (Meesterschapsteam Nederlands, 2021). Wat het
schrijfonderwijs betreft, definieert Steenbakkers (2018) ‘schrijfstijl’ als het maken van
een bewuste stijlkeuze op basis van het tekstgenre, het tekstdoel, het publiek en de
eigen opvattingen over een gepaste stijl. Lessen die inzetten op schrijfstijl, leren
leerlingen dus om zich op een zelfbewuste manier te verhouden tot
formuleernormen.
Uit zijn eigen onderzoek (2018) blijkt dat de kennis die aangeboden wordt in het
onderdeel ‘formuleren’ in lesmethodes voor klas 3 en 4 havo/vwo niet aansluit op de
daadwerkelijke formuleerproblemen waar leerlingen in hun eigen schrijfwerk mee
worstelen. Dit komt overeen met de eerder geciteerde onderzoeken van De Taalunie
(2015) en (Van der Leeuw & Meestringa, 2018). Steenbakkers wil daarom de
procesgerichte schrijfdidactiek verrijken met kennisoverdracht door leerlingen ook
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inhoudelijk te ondersteunen op de vlakken waar ze ondersteuning nodig hebben. Hij
gaat hiervoor te rade bij de stilistiek.

2.4 Schrijfstijl
Als onderdeel van zijn promotietraject ontwikkelde hij een lessenserie Schrijfstijl
waarin leerlingen ontdekken welke formuleerkeuzes ze (onbewust) maken, en wat
het effect hiervan is op de lezer. De lessenserie maakt gebruik van het principe van
de creatieve imitatie. Leerlingen bekijken voorbeelden van authentieke teksten en
vanuit inductie komen ze tot eigen criteria die de kwaliteit van de teksten bepalen.
Vervolgens gaan ze zelf een tekst schrijven. De docent geeft geen individuele
schriftelijke feedback, maar bespreekt wekelijks een aantal leerlingteksten. In deze
klassikale besprekingen leren leerlingen hoe ze hun eigen werk kunnen verbeteren.
De docent stelt zich op als expert (en liefhebber!) die leerlingen aan de hand van
‘pointers’ gericht leert kijken naar verschillende aspecten van een tekst, die in 10
‘schrijfstijlstrategieën’ omschreven zijn. De schrijfstijlstrategieën fungeren als
instrumenten. De leerling wordt in de lessenserie gestimuleerd om hiermee te gaan
experimenteren. Hoewel de aanpak van Janneke Stuulen deels op dezelfde criteria
gebaseerd is, verschilt de docentrol in beide benaderingen. Stuulen laat leerlingen
vastleggen wat de criteria van een geslaagde tekst zijn aan de hand van
‘ankerteksten’. Steenbakkers begint ook vanuit inductie, maar bij hem gaat deze fase
aan het schrijfproces vooraf. Daarnaast is er een grotere rol voor de docent
weggelegd in de wekelijkse klassikale besprekingen van de leerlingteksten. Ook
verschilt de aanpak wat betreft het leren formuleren. Het experimenteren met
formuleermogelijkheden komt in Stuulens didactiek niet nadrukkelijk naar voren,
terwijl het de kern van de benadering van Steenbakkers vormt.

2.5 Schrijven als spel
Een van de belangrijke pijlers van de schrijfstijllessen is speelsheid. Steenbakkers
(in voorbereiding) spreekt van ‘speelse toewijding.’ De benadering moet uitnodigen
tot aandacht en interesse: belangrijke voorwaarden om lessen betekenis te geven.
Spel vereist ook toewijding en discipline: de intrinsieke wens jezelf uit te dagen en te
verbeteren. Steenbakkers baseert zich hiervoor op het werk van Masschelein en
Simons (2012). In We moeten spelen komt Rob Martens tot een vergelijkbare
omschrijving van het belang van spel in de klas. Martens (2019, pp. 170-171) plaatst
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spelen lijnrecht tegenover het schoolse leren: ‘Leren is werk dat je met zo weinig
mogelijk moeite moet zien te doen,’ schrijft hij, terwijl spel gekenmerkt wordt door
‘toewijding, verdieping en verkenning.’ In een spel vermijd je geen uitdagingen, maar
zoek je ze op. Je werkt niet voor een externe beloning, een spel draait om het spelen
zelf.
De uitgangspunten van Martens, Maschelein & Simons en Steenbakkers beogen
ook een oplossing voor het probleem van de leerling. Voor leerlingen lijkt het
schrijfonderwijs momenteel een taak te zijn die ze met zo weinig mogelijk inzet
afvinken. Er wordt geen beroep gedaan op hun creativiteit en hun bewuste
taalvaardigheid: het reflecteren op de talige keuzes die ze maken, op basis van
vakinhoudelijke kennis. Dit blijkt ook uit empirisch onderzoek van Van den Broek en
Dönmez (in voorbereiding). De onderzoekers interviewden 216 middelbare
scholieren van verschillende niveaus. De geïnterviewde leerlingen ervaren een
gebrek aan autonomie en creativiteit in het schrijfonderwijs op school. De
schrijfopdrachten zijn zo sterk ingekaderd, dat jezelf laten zien een risico is, omdat je
een laag cijfer kunt krijgen als je een eigen invulling geeft aan de opdracht.
De aanpak van Steenbakkers biedt leerlingen wel de mogelijkheid om ‘als persoon
naar voren te treden’ (Steenbakkers J. , in voorbereiding, p. 4). Persoonsvorming is
dan ook een expliciet benoemd doel van zijn lessen, naast socialisatie en
kwalificatie. Deze nadruk onderscheidt zijn aanpak van eerder besproken
schrijfdidactieken. Ik zal op een later moment dieper ingaan op de betekenis van
persoonsvorming in het schrijfonderwijs met referentie naar het werk van Biesta
(2018) en Masschelijn en Simons (2012).
Hoewel je de lessenserie van Steenbakkers summatief kunt toetsen door na afloop
een schrijfdossier in te laten leveren, is de insteek formatief. Leerlingen krijgen
wekelijks klassikale feedback die ze verder helpt in de ontwikkeling van hun
schrijfvaardigheid. Omdat het leren schrijven een proces is dat vraagt om intensieve
begeleiding (Bonset, De Boer, & Ekens, 2019), biedt deze formatieve aanpak
handvatten om dit in de klas te kunnen realiseren zonder over te lopen in nakijkwerk.
Wat mij bovenal aanspreekt in de schrijfstijllessen is dat zowel de leerlingen als de
docent kennis en ervaringen uitwisselen. Als docent die zelf ook schrijft, voel ik me
niet thuis in een onderwijsconcept waarbij de docent slechts als coach fungeert. Als
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het nakijken van talloze schrijfopdrachten vervangen wordt door het opstellen van
checklists, is dat in mijn optiek alleen wat werkdruk betreft een verbetering. Wat de
rol van de docent betreft, beroept Steenbakkers (in voorbereiding, p. 5) zich op het
werk van Biesta (2015); die aangeeft dat de belangrijkste rol van de docent niet
‘coachend en begeleidend’ is, maar ‘opvoedend en inspirerend’. Bij de aanpak van
Steenbakkers is zowel de docent als de leerling persoonlijk betrokken bij de
creatieve (speelse) uitdagingen die het schrijfonderwijs kan bieden.

2.7 Creatief schrijven en zakelijk schrijven
Maar biedt het schrijfonderwijs wel voldoende creatieve uitdaging aan leerlingen?
Tot zover beperkt deze verkenning van de mogelijkheden en uitdagingen in het
schrijfonderwijs zich tot het schrijven van zakelijke teksten. Leerlingen geven in het
onderzoek Van den Broek en Dönmez duidelijk aan dat ze ook willen dat creatief
schrijven aan bod komt in het schoolvak Nederlands. Dit zou heel goed passen
binnen een stijlgerichte didactiek. Stijl wordt hier immers behandeld als bewuste
keuze, waarin juist een afwisseling tussen zakelijke en fictionele tekstgenres
verschillende mogelijkheden kunnen bieden om met verschillende stijlregisters te
experimenteren.
Creatief schrijven en zakelijk schrijven zijn gescheiden domeinen in het schoolvak
Nederlands. Jeroen Steenbakkers noemt creatief schrijven zelfs een ‘reservaat’ 1
omdat creatief schrijven is losgekoppeld van de vakinhoud van het schoolvak
Nederlands. In een reservaat mag er alleen plezier gemaakt worden, het moet vooral
‘leuk’ zijn. Ik zie een sterke overeenkomst tussen de scheiding in de domeinen ‘fictie’
en ‘lezen’ in de onderbouw. Fictie is ook een reservaat. Je leert niks, maar je moet je
wel verplicht vermaken.
Deze scheidslijn tussen de domeinen zakelijk en creatief schrijven wordt heel
expliciet getrokken in Bonset, De Boer en Ekens (2019), een standaardwerk dat op
alle tweedegraadslerarenopleidingen Nederlands gebruikt wordt. In de paragraaf die
aan ‘creatief schrijven’ gewijd is, stellen de auteurs (2019, p. 171) dat het slechts
om ‘schrijfplezier’ draait: ‘de leerling schrijft vooral voor zichzelf en zijn eigen plezier;
hij stelt zijn eigen regels, en probeert daarbij zo creatief en origineel mogelijk te werk
te gaan.’ Ook benadrukken ze dat creatief schrijven in beginsel ‘zo vrijblijvend
1

Tijdens een gesprek over het schoolvak Nederlands in de periode november-februari 2021-22.
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mogelijk moet zijn’ (p. 172), dit zou volgens de auteurs schrijfplezier mogelijk maken.
Om dit plezier te bewerkstelligen moet ‘de rode pen achterwege blijven’ (p.171) en
de leerling krijgt alleen feedback van de docent als hij daar expliciet om vraagt. Dit is
een zeer ‘egocentrische’ benadering (Biesta, 2018) van het creatief schrijven, omdat
de leerling opgesloten wordt in zijn eigen universum. Hoe leerlingen dit ervaren,
komt duidelijk naar voren uit het eerder genoemde onderzoek van Van den Broek en
Dönmez. Verschillende respondenten uit dezelfde vwo-klas gaven aan dat het een
leuk idee was om een keer een gedicht te schrijven in het kader van een lokale
poëziewedstrijd, maar ze konden er niet zoveel mee. ‘Ik heb nooit geleerd hoe je een
gedicht moet schrijven,’ gaf een van de respondenten aan.
Prof. dr. Els Stronks (2021), een van de initiatiefnemers van de Schrijfakademie,
stelt dat de vrijblijvendheid van het creatieve schrijfonderwijs onderdeel van het
probleem is. In de didactiek van de Schrijfakademie (2022), een platform met
schrijfoefeningen voor middelbare scholieren, wordt benadrukt dat schrijven een
ambacht is dat je je eigen maakt door te oefenen. Stronks is van mening dat het
beoordelen van creatief schrijven juist strenger moet, en dat de feedback die
leerlingen krijgen betrekking moet hebben op de conventies van het genre waarin ze
schrijven. Dit houdt in dat de leerling niet ‘zijn eigen regels stelt,’ maar zich
zelfbewust verhoudt tot deze conventies. Je kunt niet origineel zijn als je je eigen
regels stelt. Originaliteit berust juist op een afwijking van of creatieve omgang met de
regels. Net als bij het domein fictie, dat door middel van vrijblijvendheid leesplezier
wil afdwingen, ontneemt de scheiding tussen creatief schrijven en zakelijk schrijven
leerlingen kansen op groei. We moeten af van deze reservaten in het schoolvak, om
de simpele reden dat je plezier niet kunt afdwingen. Theo Witte (2008) muntte
daarom de term ‘leesvoldoening’ ter vervanging van ‘leesplezier’, om aan te geven
dat vrijblijvend plezier niet het enige is wat je als docent na wilt streven. Voldoening
ontstaat door ervaring opdoen, vooruitgang zien, volhouden, en groeien.
Niet alleen de leerling wordt tekortgedaan door van het schrijfonderwijs een
reservaat te maken. Ook de docent en de leerstof komen niet tot hun recht. Zelfs de
term ‘coach’ is niet toereikend voor de rol die de docent in een reservaat toebedeeld
krijgt. Zijn of haar vakkennis en liefde voor het vak komen geheel niet aan bod.
Masschelein en Simons (2012) zien de docent als iemand die de wereld presenteert
aan de klas, en de leerling uitnodigt zich ermee in te laten. De leraar als liefhebber
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weet niet alleen veel over de leerstof, maar geeft er ook om. Hij brengt die
begeestering over op de leerling door zijn aandacht erop te richten en zodoende
interesse te wekken. Wat het schrijfonderwijs betreft, stelt Stronks (2021) dat er een
kennishiaat is in de schrijfprocesdidactiek. In het model van Flower & Hayes blijft het
domein ‘translating’ oningevuld. Volgens Stronks betreft deze blinde vlek de culturele
context waarbinnen iemand schrijft. Wanneer je als docent deze wereld presenteert
in de klas, maak je leerlingen bewust van de impliciete culturele kennis waarover ze
beschikken en breid je die kennis uit door in het schrijfproces aandacht te besteden
aan de cultureel bepaalde conventies van teksten. Als deze kennis leerlingen
onthouden wordt omwille van een onschoolse notie als ‘vrijblijvendheid’, ontneem je
leerlingen de mogelijkheid om in het schrijfonderwijs als persoon naar voren te
treden en zich te verhouden tot de ander (de lezer) en het andere (de culturele
context, andere teksten die geschreven zijn). Volgens Biesta (2018) is deze egodoorbrekende ontmoeting juist cruciaal voor de persoonsvorming van een leerling.

2.8 Conclusie
In dit hoofdstuk verkende ik de knelpunten en mogelijke oplossingen daarvoor in het
schrijfonderwijs op de middelbare school. De problemen bestaan voor de leerling
aan gebrek aan passende ondersteuning en daardoor een gebrek aan groei. Voor
docenten bestaat het probleem op het eerste gezicht uit de overweldigende
nakijklast die zich niet uitbetaalt in een ontwikkeling in het schrijven van de
leerlingen. Maar de analyse van Steenbakkers laat zien dat oplossingen van de
feedback- en beoordelingscyclus niet de kern van de zaak raken. Het
schrijfonderwijs is weinig effectief omdat het leerlingen onvoldoende ondersteunt in
de reële schrijfproblemen waar ze tegenaan lopen en omdat het weinig ruimte biedt
aan hun eigen creatieve schrijfproces. Ook komt de kennis van de docent
onvoldoende tot zijn recht als hij of zij slechts als coach fungeert. Dit vereist naast
een procesmatige begeleiding van het schrijven om een andere vakinhoud en een
andere didactiek. Vakinhoudelijk verrijkt Steenbakkers het schrijfonderwijs met
inzichten uit de stilistiek. Ook wat de pedagogiek betreft stelt hij een andere richting
voor. Het schrijfonderwijs moet het streven zo objectief mogelijk te zijn loslaten, en in
plaats van een gerichtheid op het vermijden van fouten, gericht zijn op het ontdekken
van formuleermogelijkheden. Hij stelt hierbij een experimentele, speelse invulling
van het schrijfonderwijs voor, die concreet uitgewerkt is voor leerlingen in 3
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havo/vwo. In deze lessen worden de leerlingen uitgedaagd om hun eigen
uitdrukkingsmogelijkheden te ontdekken. De Schrijfstijldidactiek onderscheidt zich
ook van procesmatige benaderingen door de aandacht voor de persoonsvorming
van de leerling binnen de context van het schrijfonderwijs. Dit kan ondersteund
worden door een confrontatie met de culturele context waarbinnen de leerling schrijft
(zoals in de voorbeelden van de Schrijfakedemie), en door oog te houden op de
ander in de persoon van de lezer.
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3. Probleemstelling en onderzoeksvraag
3.1. Probleemstelling
De theoretische verkenning heeft tot een dieper begrip geleid van de door mij
ervaren problemen met het schrijfonderwijs. Het probleem dat ik ervaar gaat verder
dan alleen een praktische uitdaging: hoe verminder ik de werkdruk die ontstaat door
de nakijklast bij het schrijfonderwijs. Didactische oplossingen die de
verantwoordelijkheid van de revisie bij de leerling leggen, kunnen ten gevolg hebben
dat de meerduidigheid van het schrijfproces in het geding komt, als gevolg van het
werken met objectieve criteria of afvinkbare tekstkenmerken. Op basis van het
onderzoek van Steenbakkers (2018), (in voorbereiding) ben ik van mening dat er
een fundamentelere herziening van het schrijfonderwijs nodig is. Ten eerste om
leerlingen passende ondersteuning te bieden bij de formuleerproblemen waar zij in
de praktijk mee worstelen (Taalunie, 2015), (Van der Leeuw & Meestringa, 2018)
(Steenbakkers J. , 2018). Ten tweede door te werken aan bewuste taalvaardigheid
(Meesterschapsteam Nederlands, 2021) door leerlingen nieuwe kennis aan te
bieden en ze te bewust te maken van de stijlmogelijkheden die er zijn (Steenbakkers
J. , 2018). Dit vereist een andere rol van de docent; de docent treedt op als expert,
en niet als coach of begeleider. Tegelijkertijd is het cruciaal dat de leerling niet tot
een passieve ontvanger van feedback gereduceerd wordt (Lee, 2008), maar leert om
zelf teksten kritisch te beschouwen door het lezersperspectief in te nemen. Dit
vereist een aandachtige houding van de leerling, en een docent die zichzelf en zijn
of haar leerlingen ruimte biedt om te proberen en te falen (Steenbakkers J. , in
voorbereiding).

3.2. Hoofdvraag en deelvragen
3.2.1 Hoofdvraag
In hoeverre kan de schrijfstijldidactiek het schrijfonderwijs in brugklas havo/vwo
verrijken?
3.2.2 Deelvragen
1. Wat zijn de leerinhouden en didactische kenmerken van het schrijfonderwijs in de
gebruikte methode (Kern Nederlands vwo, 1 e editie) in de brugklas havo/vwo?
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2. Komen de uitdagingen en problemen in het schrijfonderwijs overeen met de
situatie in havo/vwo- 3 en 4, zoals in kaart gebracht door Steenbakkers (2018)?
3. Welke onderdelen van de schrijfstijldidactiek zijn relevant voor de brugklas
havo/vwo 1?
4.Wat is het effect van het aanbieden van klassikale formatieve feedback in plaats
van individuele schriftelijke feedback volgens de leerlingen zelf?
5. Welke effect heeft een verandering in aanpak op het schrijfplezier en de
schrijfvaardigheid volgens de leerlingen zelf?
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4. Onderzoeksopzet
Om mijn hoofd- en deelvragen te kunnen beantwoorden ga ik een interventie doen in
mijn lespraktijk bij schrijfvaardigheid. Ik ontwerp een serie van drie schrijfopdrachten
op basis van de schrijfstijldidactiek van Steenbakkers en de lesinhoud van de
methode Kern Nederlands havo/vwo 1. Mijn interventie betreft de hele didactische
cyclus van een serie schrijfopdrachten; voorbereiding, uitvoering, nabespreking.

4.1 Onderzoeksgroep
Mijn onderzoeksgroep is een brugklas havo/vwo op het Marnix College te Ede. Deze
klas van dertig leerlingen heeft eerst een lessenserie schrijfvaardigheid op basis van
Kern Nederlands havo/vwo 1 gevolgd. De drie schrijfopdrachten die ze in deze
periode maakten werden individueel van feedback voorzien aan de hand van een
rubric, na een peerbeoordeling. De schrijfopdrachten werden summatief beoordeeld.
In de tweede lessenserie schrijfvaardigheid die deze leerlingen in de periode januari
– maart zullen volgen, zal de door mij ontworpen interventie gebruikt worden.
Leerlingen zullen opnieuw drie schrijfopdrachten maken, die formatief beoordeeld
worden. Ze ontvangen een eindcijfer voor hun schrijfdossier dat uit de drie
opdrachten bestaat.

4.2 Ontwerp en interventie
4.2.1 Ontwerpeisen op basis van de wetenschappelijke theorie
Er is aandacht voor en begeleiding van het gehele schrijfproces van de opdrachten;
plannen, formuleren, reviseren (Bonset, De Boer, & Ekens, 2019) (Taalunie, 2015).
De opdrachten zijn uitdagend en bieden risico’s voor docent en leerling
(Steenbakkers J. , in voorbereiding).
Er is aandacht voor schrijfstijl als keuze. Leerlingen reflecteren op de keuzes die ze
maken en de effecten hiervan. Dit draagt bij aan bewuste taalvaardigheid
(Steenbakkers J. , in voorbereiding).
De docent maakt gebruik van metataal om over de schrijfproducten te praten
(Steenbakkers J. , in voorbereiding).
Er wordt gewerkt met authentieke teksten en leerlingteksten waarbij ik gebruikmaak
van het principe van creatieve imitatie (Steenbakkers J. , in voorbereiding).
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4.2.2 Pedagogisch- didactische ontwerpeisen op basis van de schrijfstijldidactiek
Er wordt ruimte gemaakt voor spel en experiment (Steenbakkers J. , in
voorbereiding); (Martens, 2019)
De docent creëert een houding van ‘ernstig spel’ waarin een aandachtige houding
van de leerlingen gevraagd wordt (Steenbakkers J. , in voorbereiding); (Martens,
2019) (Masschelein & Simons, 2012).
De feedback die leerlingen op de opdrachten ontvangen is formatief. Ze ontvangen
geen cijfers voor deelopdrachten (Steenbakkers J. , in voorbereiding).
De docent stelt zich op als expert en als taalliefhebber. Haar begeleiding is
opvoedend en inspirerend (Steenbakkers J. , in voorbereiding) (Masschelein &
Simons, 2012).
4.2.3 Ontwerpeisen die door de schoolcontext ingegeven zijn
De schrijfopdrachten moeten aansluiten op de in Kern behandelde lesstof,
bijvoorbeeld wat de onderwerpskeuze betreft.
De leerlingen moeten drie opdrachten inleveren die samen één eindcijfer opleveren.
De schrijfopdrachten moeten in de periode week 2-11 afgerond worden.
De schrijfopdrachten moeten overdraagbaar zijn, zodat docenten in de
parallelklassen er ook mee aan de slag kunnen.

4.2 Beschrijving lesontwerp en interventie
Ik ontwerp drie alternatieve schrijfopdrachten op basis van de in Kern behandelde
lesstof en de schrijfstijldidactiek van Jeroen Steenbakkers, vertaald naar een jongere
doelgroep. Voorafgaand aan het ontwerp van de interventie beantwoord ik deelvraag
1 tot en met 3, om zodoende tot een goed onderbouwde keuze te kunnen komen in
mijn eigen lesontwerp. Deze analyse en het lesontwerp zijn te vinden in hoofdstuk 5.

4.3 Uitvoering interventie
Ik heb de interventie uitgevoerd in week 2 – 11. Er was in deze periode een
wekelijks lesuur (45 minuten) voor schrijfvaardigheid gereserveerd.
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4.4 Methode
Ik heb na afloop van de interventie de lessen geëvalueerd door middel van een
combinatie van een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek. Het kwantitatieve
onderzoek betreft een beknopte vragenlijst die ik klassikaal afgenomen heb via een
online formulier. De vragenlijst bestond uit meerkeuzevragen, vragen met een
beoordelingsschaal en een open vraag. Ik heb daarnaast een kleinschalig kwalitatief
onderzoek uitgevoerd. Ik heb drie leerlingen individueel geïnterviewd aan de hand
van een interviewleidraad. Ik interview de leerlingen individueel om informatie te
verzamelen vanuit verschillende perspectieven en zodoende te voorkomen dat ze
hun antwoorden op elkaar afstemmen. In beide onderzoeken bevraag ik leerlingen
over de verschillen in aanpak tussen de reguliere schrijflessen en de
schrijfstijllessen, ik onderzoek hun schrijfplezier, voorkeuren voor bepaalde
opdrachten en de vorm van feedback geven (individueel-schriftelijk of klassikaalmondeling). Ook stel ik vragen over de leerlingervaring bij mondelinge klassikale
feedback. Voelt de leerling zich veilig wanneer zijn of haar werk besproken wordt?
Kan de leerling feedback op het werk van anderen toepassen in zijn of haar eigen
schrijfopstellen?

4.5 Instrumenten
Ik ga de effectiviteit van mijn interventie evalueren met een gestructureerd interview
aan de hand van een leidraad en een vragenlijstonderzoek. Beide instrumenten zijn
als bijlage opgenomen (zie bijlage 3).

4.6 Validiteit en betrouwbaarheid
Door mijn onderzoeksopzet en -resultaten te bespreken met mijn
werkplekbegeleider, critical friend en de begeleider van dit afstudeeronderzoek wil ik
de validiteit verhogen. Van der Donk en Van Lanen (2016, p. 39) spreken in deze
context van ‘dialogische validiteit:’ het kritisch laten evalueren van je onderzoek en
resultaten door collega’s of anderen zou hieraan bijdragen.
Om de betrouwbaarheid van mijn onderzoek te vergroten maak ik gebruik van
‘brontriangulatie’ (Van der Donk & Van Lanen, 2016, p. 41): ik bevraag verschillende
leerlingen individueel en vergaar data op klasniveau. Ik heb verschillende typen
leerlingen geselecteerd; een vaardige en creatieve schrijver, een moeizame schrijver
en een NT2-leerling.
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5. Resultaten
5.1 Onderzoeksproces
Voorafgaand aan het ontwerp van de interventie heb ik de schrijflessen in Kern
Nederlands geanalyseerd. Hiermee beantwoord ik deelvraag 1 en 2. Vervolgens heb
ik een vertaalslag gemaakt van de schrijfstijldidactiek van Jeroen Steenbakkers naar
de leerinhouden voor de brugklas (deelvraag 3). Ik heb dit verwerkt in het ontwerp
van mijn interventie. Na afloop van de interventie heb ik de lessenserie geëvalueerd
aan de hand van de eerder beschreven instrumenten (vragenlijstonderzoek en
interviews met drie individuele leerlingen). In de volgende paragrafen presenteer ik
de resultaten van mijn onderzoek. Paragraaf 5.2 betreft de beantwoording van
deelvraag 1 en 2. In paragraaf 5.3 verantwoord ik de keuzes die ik maakte in mijn
eigen lesontwerp. Hiermee beantwoord ik deelvraag 3. In paragraaf 5.3 analyseer ik
de resultaten van de evaluatie van de interventie.

5.2 Resultaten analyse schrijfopdrachten lesmethode Kern Nederlands
In dit onderdeel volgt een korte analyse van de lesstof in Kern Nederlands, havo/vwo
1.2 De analyse is afgeleid van Jeroen Steenbakkers uitgebreide onderzoek naar
lesmethodes voor havo en vwo 3. Vanwege de beperkte omvang van dit onderzoek
zijn mijn verwijzingen naar typische fouten van eersteklassers anekdotisch, en niet
onderbouwd met empirische data. Er wordt wel verwezen naar enkele studies die de
formuleerproblemen van eersteklassers empirisch onderzocht hebben.
Steenbakkers, Stukker en De Glopper (2021) verwijzen naar deze bronnen en ik
maak gebruik van hun korte schets ervan.

Leerinhoud schrijfonderwijs Kern Nederlands
Kern Nederlands havo/vwo leerjaar 1 (Bolt, et al., 2018) besteedt zes hoofdstukken
aan schrijfonderwijs; de hoofdstukken 10, 11, 25, 26, 40 en 41. In bijlage 4 vindt u
scans van deze hoofdstukken. De hoofdstukken lopen sterk uiteen qua niveau. Dit
komt tot uiting in de behandelde lesstof en in de moeilijkheidsgraad van de
afrondende schrijfopdrachten. Ieder hoofdstuk bestaat uit theorie en oefeningen. De
hoofdstukken worden afgesloten met een opdracht met de titel ‘Product’: een
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In dit onderzoek heb ik de eerste editie van deze lesmethode geanalyseerd. In de tweede editie, die
verschijnt in november 2022 en vanaf schooljaar 2023/2024 inzetbaar is, wordt veel meer ingezet op het
schrijfproces. Jeroen Steenbakkers is betrokken bij het onderdeel stijl en formuleren van de tweede editie.
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grotere, creatieve opdracht waarin leerlingen een eigen tekst schrijven. Ik vind dit
een heel sterk punt aan deze methode. Steenbakkers, Stukker en De Glopper
(2021), stellen dat het oefenen met contextloze schoolboekzinnen onvoldoende
bijdraagt aan de formuleervaardigheid van leerlingen. Ze verwijzen hierbij naar de
disseratie van Schuurs (1990). Bovendien toonde Braet (1995) al aan dat het
leereffect van het verbeteren van andermans fouten in zinnen niet aangetoond is.
Het is daarom een pluspunt dat leerlingen die met Kern werken meer doen dan losse
zinnen (her)schrijven en vragen beantwoorden. De productopdrachten waar de
hoofdstukken mee afsluiten bieden de mogelijkheid om te oefenen met formuleren in
betekenisvolle contexten. Helaas ontbreekt juist bij deze productopdrachten een
correctiemodel. Ik heb daarom bij de eerste drie Productopdrachten eigen rubrics
gemaakt (zie bijlage 2). In de volgende alinea’s wordt een kort overzicht gegeven
van de leerinhoud van de zes hoofdstukken schrijfvaardigheid in Kern.
Hoofdstuk 10 introduceert de communicatiesituatie van geschreven teksten.
Schrijven wordt gedefinieerd als ‘praten met iemand die er niet is’. De leerling wordt
in dit hoofdstuk met verschillende oefeningen getraind om als schrijver het
lezersperspectief in te nemen. Als productopdracht wordt er een incompleet
twitterbericht herschreven, waarbij alle lezersvragen uit een nieuwsbericht (wie, wat,
wanneer, waar en hoe) beantwoord moeten worden. Leerlingen konden goed uit de
voeten met deze opdracht.
Hoofdstuk 11 is gericht op formuleren op zinsniveau. Aan de orde komen de
kenmerken van een goede zin, de informatiedichtheid, passieve en actieve zinnen
en afwisseling in zinsvolgorde. De schrijfopdracht waarmee het hoofdstuk afsluit, is
het beschrijven van gebeurtenissen op twee foto’s, waarbij leerlingen geneigd zullen
zijn passieve zinnen te gebruiken; op een van de foto’s wordt iemand geduwd.
In de voorbereidende oefeningen gaan leerlingen aan de slag met het herschrijven
van zinnen die niet makkelijk te begrijpen zijn voor de lezer. De voorbeelden bestaan
uit zinnen in ambtenarentaal: wollig taalgebruik van een hoog abstractieniveau. Dit
sluit niet aan op de formuleerproblemen waar leerlingen in hun eigen werk mee
worstelen. Ik ken geen brugklasser die woorden als ‘genoodzaakt’ of ‘aangezien’
gebruikt. Deze opdrachten waren dan ook zeer uitdagend voor de klas.
Steenbakkers, Stukker en De Glopper (2021) wijzen erop dat er te weinig empirisch
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onderbouwd onderzoek is gedaan naar formuleerfouten van leerlingen in het
voortgezet onderwijs. Dit is problematisch, omdat hierdoor de lesmethodes
Nederlands onvoldoende uitgaan van de reële taalvaardigheid van de gemiddelde
leerling. Ik herken dit probleem in de aanpak van dit hoofdstuk.
Na het oefenen met zinnen met formeel taalgebruik en zinnen waarin veel
leenwoorden uit het Engels opgenomen zijn, komen actieve en passieve zinnen aan
bod. Passieve zinnen moeten actief worden gemaakt en wordt van leerlingen
gevraagd van lange zinnen kortere zinnen te maken. Ook dit ‘probleem’ herken ik
niet uit het leerlingwerk van de eersteklassen die ik lesgegeven heb. Zoals in de
inleiding aangestipt werd, is nader onderzoek naar formuleerproblemen van
onderbouwleerlingen in het VO wenselijk. Steenbakkers, Stukker en De Glopper
(2021) citeren onderzoek van Schuurs (1990) naar zinsbouwfouten in groep 8 en
klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. Veelvoorkomende fouten zijn
verwijsfouten en voegwoordfouten. In onderzoek van Pander Maat, Raaijmakers,
Vermeulen en De Glopper (2019), ook door Steenbakkers et. al geciteerd, blijkt dat
onderbouwleerlingen (klas 1, 2 en 3) veel congruentiefouten maken. Onnodig
gebruik van jargon en Engelse leenwoorden worden niet in de onderzoeksresultaten
genoemd. Ook in recent onderzoek van Jimmy van Rijt et al (2021) komt ook naar
voren dat fouten met verwijswoorden vaak voorkomen in leerlingwerk. In zijn
onderzoek naar formuleeronderwijs bestond 18% van de fouten uit het foutief
gebruik van verwijswoorden in korte betogende teksten van vierdeklassers. Het is
daarom zinvol om aandacht te besteden aan deze fouten in lesmethodes voor de
onderbouw.
Het leerdoel van hoofdstuk 11 luidt: ‘je leert hoe je goede, begrijpelijke zinnen
schrijft.’ Het is goed dat er in dit hoofdstuk aandacht besteed wordt aan formuleren
op zinsniveau, maar de formuleerproblemen die aan bod komen sluiten helaas niet
aan bij de schrijfervaring van leerlingen. Veelvoorkomende formuleerfouten
(congruentiefouten, verwijsfouten, voegwoordfouten) worden niet behandeld, terwijl
de onderwerpen die wel aan bod komen ( het gebruik van onnodig moeilijke
woorden en Engelse woorden), niet aan de orde zijn in de brugklas. Deze ‘mismatch’
komt overeen met de door Jeroen Steenbakkers geuite kritiek op de
bovenbouwmethodes. Het zou relevanter zijn om leerlingen te laten oefenen met
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formeel en informeel taalgebruik, omdat uit onderzoek (Van Rijt, Van den Broek, &
Van den Bergh, 2021) blijkt dat leerlingen hiermee worstelen.
Hoofdstuk 25 gaat het over het schrijven van een alinea. De overgang van hoofdstuk
11 naar hoofdstuk 25 is vrij abrupt. Naar mijn mening is er meer ruimte nodig voor
formuleren op zinsniveau. Deels komt dit in hoofdstuk 25 opnieuw aan bod, doordat
leerlingen opnieuw uitleg krijgen over afwisselend schrijven. In dit hoofdstuk heeft de
afwisseling betrekking op de verwijswoorden die er gebruikt worden en de variatie in
zinnen binnen een alinea. Dit sluit wel aan op de problemen van de schrijvers uit
mijn brugklassen: afwisseling is eerder uitzondering dan regel. Een typische alinea
bevat drie keer ‘en toen’ en onnodige herhalingen of toevoegingen. Ik heb geen
empirisch onderzoek kunnen vinden dat de frequentie van dit type fouten in de
onderbouw bevestigt. Correct gebruik van verwijswoorden verdient aandacht
volgens het eerder aangehaalde onderzoek van Van Rijt et al. (2021).
In het hoofdstuk worden ook de begrippen openingszin, kern en slot behandeld.
Leerlingen leren verder dat iedere alinea een kernzin heeft en een samenhangende
eenheid is. De afrondende schrijfopdracht is een kort betoog (zonder deze term te
introduceren). Leerlingen schrijven een tekst van 1 alinea waarin ze hun steun
betuigen aan een scholierestaking. De uitwerking moest bestaan uit een
openingszin, een kern en een slot. Met deze opdracht konden leerlingen zeer goed
uit de voeten, het onderwerp was prikkelend en stond dicht bij hun belevingswereld.
De meeste schrijfproducten lieten de gewenste opbouw zien. Er was een groot
aantal leerlingen dat aandacht besteed had aan een pakkende openingszin.
Hoofdstuk 26 gaat over zinsverbanden. De lesstof bestaat uit verbindingswoorden
en metacommunicatie, in dit hoofdstuk als ‘categoriserende aankondiging’
aangeduid. Deze term is onnodig ingewikkeld en staat ver af aan de stijl en aanpak
van hoofdstuk 10. Ook wordt er niet terugverwezen naar de in hoofdstuk 10
behandelde lesstof; het feit dat een tekst een vorm van communicatie is tussen een
zender en een ontvanger. Een korte herhaling van deze inhoud zou wenselijk zijn
om twee redenen: ten eerste helpt het bij het beklijven van de eerder behandelde
lesstof (Marzano & Miedema, 2018). Ten tweede is dit ‘de kapstok’ om deze nieuwe
kennis aan op te hangen. Metacommunicatie, benoemen wat je in je tekst gaat
vertellen, krijgt alleen betekenis als je je bewust bent van de bijzondere
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communicatiesituatie tussen schrijver en lezer. Dit hoofdstuk veronderstelt te veel
voorkennis bij de jonge leerling en gebruikt terminologie die onnodig ingewikkeld is.
De reeds opgedane voorkennis wordt niet geactiveerd voordat de nieuwe concepten
aangeboden worden. Hierdoor wordt een fundamentele inzicht onderbelicht: dat er
een verschil in voorkennis kan zijn tussen schrijver en lezer, en dat je daarom als
schrijver het lezersperspectief in moet nemen om een duidelijke tekst te kunnen
schrijven.
De afrondende schrijfopdracht bij dit hoofdstuk leent zich juist heel goed voor een
herhaling van de in hoofdstuk 10 behandelde lesstof over de communicatiesituatie
en de vragen die de lezer zou kunnen hebben. Leerlingen moeten in de
productopdracht bij hoofdstuk 26 een instructieve tekst schrijven over het gebruik
van een broodrooster. De beoogde lezer is iemand die nog nooit zo’n apparaat heeft
gezien. De opdracht is kort geformuleerd, en de leerling wordt niet expliciet uitgelegd
hoe je bij het schrijven rekening kunt houden met het verschil in voorkennis bij
schrijver en lezer. Bijvoorbeeld door eerst de lezersvragen te noteren voorafgaand
aan het schrijven van de tekst, zoals in hoofdstuk 10 aan bod kwam.
De opdrachtsinstructie luidt: Stel je voor dat jij zelf moet uitleggen hoe je een
broodrooster gebruikt aan iemand die nog nooit in z’n leven zo’n apparaat heeft
gezien. Schrijf een kort tekstje waarin je uitlegt wat hij achtereenvolgens moet doen.
Zorg voor een heldere uitleg die lekker leest; het liefst met humor erin. Gebruik
verschillende soorten verbindingswoorden (Bolt, et al., 2018, p. 109). Naar mijn
mening vertroebelt de toevoeging van humor het tekstdoel (uitleggen) en het genre
(instructieve tekst). Hier zou een oefening in duidelijk schrijven beter op zijn plek zijn.
De hoofdstukken 40 en 41 zijn gericht op tekstopbouw (inleiding, kern, slot).
Wanneer je de leerstof van de methode chronologisch doorloopt, heeft de opbouw in
de schrijfhoofdstukken een duidelijke relatie met de andere vakonderdelen.
Leerlingen leren bijvoorbeeld in hoofdstuk 33 (leesvaardigheid) op welke manier
teksten zijn opgebouwd. Inleiding, kern en slot worden dus eerst bij leesvaardigheid
behandeld, en vervolgens herhaald bij schrijfvaardigheid. De school waar ik werk
behandelt de verschillende vakonderdelen thematisch; een route die ook door de
uitgever als optie gegeven wordt. Bij schrijfvaardigheid levert dit problemen op, want
de in hoofdstuk 40 en 41 behandelde onderwerpen worden nu voor het eerst
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aangeboden. Dit maakt ze geschikter om te bewaren voor aan het einde van het
schooljaar. In de volgende alinea’s volgt een korte didactische en inhoudelijke
analyse van de hoofdstukken schrijfvaardigheid in Kern.
De ‘productvragen’ in Kern Nederlands zijn betekenisvol en bieden ruimte voor
experiment en creativiteit. Er zijn expliciet benoemde leerdoelen en er zit een mooie
opbouw in qua moeilijkheidsgraad. Er is een duidelijke relatie met de lesinhoud bij
leesvaardigheid (wat voor een thematische, niet-chronologische aanpak juist een
nadeel is). Ik zie ook ruimte voor verbetering. Er is ten eerste te weinig herhaling van
eerder behandelde lesstof. De hoofdstukken schrijfvaardigheid verwijzen niet terug
naar eerder behandelde stof. In een chronologische aanpak is er zeer veel tijd
verstreken tussen de verschillende schrijfvaardigheidshoofdstukken, wat herhaling
noodzakelijk maakt. De verschillende cycli van het schrijfproces ontbreken.
Feedback en revisie komen niet aan bod. Dit kan ondervangen worden in een
beoordelingshandleiding bij de productopdrachten waarin de docent handreiking
krijgt hoe hij de schrijfproducten klassikaal kan bespreken naar model van de
Schrijfstijldidactiek. Ik zal hier bij mijn lesontwerp wel in voorzien.
Er zijn inhoudelijk een aantal sterke punten aan de schrijflessen van Kern. Ten
eerste is er aandacht voor de communicatiesituatie: de leerling leert het
lezersperspectief in te nemen. Er is ook aandacht voor formuleren op zinsniveau.
Maar het boek geeft helaas vooral voorbeelden van hoe het niet moet: de mogelijke
problemen. De problemen die behandeld worden sluiten niet altijd aan bij de
formuleerfouten van leerlingen. Er wordt geen gebruikgemaakt van
voorbeeldteksten, die vergelijkingen mogelijk maken, zoals: bekijk tekst A en B:
welke tekst leest het prettigst? Waarom? Er is bovendien te weinig aandacht voor
schrijfstijl: welke stijl is passend in welke context? In de opdracht bij hoofdstuk 26
wordt een niet-passende stijl gesuggereerd (humoristisch schrijven bij een
instructie). Dit is onnodig verwarrend voor leerlingen.
Kern biedt een grote diversiteit aan genres in de productopdrachten. Leerlingen
schrijven een twitterbericht (H10), beschrijving van beelden (foto’s) (H 11),
betogende tekst (H25), instructieve tekst (H26), inleiding bij tekst op website (H 40),
informerende tekst (H 41). Wat opvalt is de nadruk op zakelijke teksten. Er is geen
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integratie met fictie. Daarnaast ontbreken ‘klassieke’ tekstgenres uit de
schoolcontext, zoals het schrijven van een verslag of een e-mail.

5.3 Verantwoording ontwerp interventie
In de drie schrijfopdrachten die ik bij Kern Nederlands opgesteld heb, bied ik
stijloefeningen die aansluiten op de in de hoofdstukken behandelde lesstof.
Hoofdstuk 40 en 41 heb ik buiten beschouwing gelaten, omdat deze hoofdstukken
idealiter pas na het vakonderdeel leesvaardigheid aan bod komen. De aanpak is
gebaseerd op de didactiek van Steenbakkers: de deductieve insteek, voorbeelden
van geslaagde taal laten zien, de nadruk op formuleermogelijkheden en niet op
fouten, ruimte bieden voor experiment en het klassikaal bespreken van leerlingwerk.
Als laatste wil ik stijl consequent benaderen als (uitbreiding van) taalkeuzes, die
effect hebben op de lezer (en die effecten kunnen weer terugkomen bij de schrijver
in tekstbesprekingen).
In de eerste opdracht heb ik een aanvulling bij hoofdstuk 10 gemaakt, waarin de
juiste toon centraal staat. Dit sluit aan op het onderwerp van dit hoofdstuk: de
communicatiesituatie tussen schrijver en lezer.
Opdracht 2 biedt een alternatieve opdracht bij de lesstof uit hoofdstuk 11, waarin
onder meer de afwisseling tussen korte en lange zinnen behandeld wordt. In de
opdracht gaan leerlingen aan de slag met een creatieve schrijfopdracht waarin ook
intensiveerders aan bod komen. In de productopdrachten van Kern ligt de nadruk op
zakelijke tekstgenres. Door een fictietekst toe te voegen en te vergelijken met de
conventies van zakelijke teksten, verdiepen leerlingen hun begrip van
tekstconventies en de bijbehorende verschillen in schrijfstijl.
Opdracht 3 betreft een aanpassing van de productopdracht bij hoofdstuk 26. De
focus van deze opdracht is: het gebruik van verbindingswoorden, duidelijk schrijven
en het beantwoorden van lezersvragen. Zodoende wordt ook de lesstof uit hoofdstuk
10 (lezersvragen) herhaald. Ik heb het onderdeel ‘humor’ laten vallen omdat dit het
begrip van het genre instructieve tekst in de weg staat.
Om de klassikale nabespreking van schrijfopdrachten te structureren zijn er een
aantal bespreekpunten geformuleerd per opdracht. De docent kijkt de opdrachten
niet schriftelijk na, maar bespreekt 3 leerlinguitwerkingen klassikaal. Alle leerlingen
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maken alle opdrachten. In de les wordt tijd vrijgemaakt voor het herschrijven van de
eigen opdracht, na de klassikale bespreking. Na afloop van de lessenserie leveren
leerlingen een schriftelijk dossier in dat uit drie uitwerkingen bestaat. Ik stel een
rubric op voor deze summatieve eindbeoordeling, die ingegeven is door de richtlijnen
van mijn school. Het onderdeel schrijfvaardigheid moet met een cijfer beoordeeld
worden. In bijlage 5 heb ik de opzet van deze schrijfstijllessen opgenomen
(document voor docenten) en het leerlingdocument (een reader). Het document voor
docenten bevalt leerdoelen, context en toelichting en bespreekpunten per opdracht.
Het leerlingdocument bevat de opdrachten zelf, de deadlines en de
beoordelingsrubric van het schrijfdossier.

5.3 Evaluatie lessenserie Schrijfstijl voor de brugklas
In dit onderdeel beschrijf ik de resultaten van het vragenlijstonderzoek en de
interviews, waarmee ik deelvraag 4 en 5 zal beantwoorden. Ik bespreek de
resultaten van beide onderzoeksinstrumenten thematisch. Ik zal deze presentatie
van de onderzoeksresultaten afwisselen met mijn eigen ervaringen tijdens de lessen.
Voor een schematisch overzicht van de resultaten per instrument verwijs ik naar
bijlage 6.
Ik heb drie leerlingen geselecteerd voor de interviews. L. is een leerling die met
plezier schrijft. Hij besteedt aandacht aan de vorm van zijn teksten, ook als dit geen
onderdeel van de instructie is. Hij begon bijvoorbeeld zijn leesreflectie over Alaska,
een boek met een hulphond in de hoofdrol, met deze prachtige openingszin: ‘Woef!
Dit boek gaat over een hond.’ S. is een moeizame schrijver die snel afgeleid is in de
les. Y. is een NT2-leerling die veel fantasie heeft, maar nog veel spelfouten maakt in
haar eigen schrijfwerk.

5.3.1 Het effect van een verandering in aanpak op het schrijfplezier en de
schrijfvaardigheid volgens de leerlingen zelf
Om na te gaan of het verschil in aanpak opgemerkt werd door de leerlingen, vroeg ik
ze of de aanpak voor en na de kerstvakantie van elkaar verschilden. 77% van de
leerlingen antwoordde bevestigend. Hieruit concludeer ik dat een ruime meerderheid
de verandering in aanpak opmerkte.
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Ik heb op verschillende manieren gevraagd naar schrijfplezier. Ten eerste liet ik de
leerlingen de lessen voor en na de kerst vergelijken. 62% geeft de voorkeur aan de
schrijfstijllessen (ondanks het feit dat deze lessen een grotere inspanning van de
leerling vergden).

Op mijn vraag naar wat de leukste les was (open vraag), verwees 86% naar een van
de schrijfstijllessen. Twee leerlingen kozen een les op basis van de methode (de
twee foto’s beschrijven) of de leesautobiografie (een opdracht bij het vakonderdeel
fictie). Een leerling had geen voorkeur. In de leerlinginterviews kwam Alaska als
leukste les en leukste opdracht naar voren. In de woorden van L.: ‘De opdracht over
Alaska vond ik het leukste, omdat het over gevoelens ging en je zelf beeldspraak
mocht verzinnen.’ Later noemde hij ook nog, dat het een leuke opdracht was, omdat
het boek leuk was, en dat het zelf verzinnen van voorbeelden hem aansprak. S.,
mijn moeizame schrijver, noemde ‘de opdrachten die grappig waren, zoals de
mailtjes.’ Hij voegde toe dat het leuk was dat je ook een boos mailtje mocht
schrijven. Y., mijn NT2-leerling, noemde ‘de spelletjes in de les’ het leukst. Als
voorbeelden noemde ze ‘op heel veel manieren iets zeggen’ (of je naar de wc mag)
en ‘woorden sterker maken’. De speelse insteek van de schrijfstijllessen heeft dus
succes bij leerlingen die weinig gemotiveerd zijn (S.) en bij creatieve, gemotiveerde
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leerlingen zoals L. Ik ervaarde zelf ook heel veel plezier in deze lessen. De
voorbeelden die ze zelf noemen laten zien dat ze plezier hebben in het
experimenteren met taal. Mijn eigen indruk was ook dat de leerlingen erg betrokken
waren bij de lessen. Dit maakte ik op uit de interactie, veel vingers, veel ideeën, en
er werd ook gelachen. Mijn persoonlijke favoriete les was de les over de juiste toon,
waarin we genoten hebben van boze, onbeschofte en onderkoeld-sarcastische
mailtjes van leerlingen.

5.3.2 Het effect van het aanbieden van klassikale formatieve feedback in plaats van
individuele schriftelijke feedback volgens de leerlingen zelf
52% van de leerlingen geeft aan meer feedback te hebben gekregen bij de lessen
na de kerstvakantie, met klassikale besprekingen. 48% van de leerlingen geeft de
voorkeur aan individuele schriftelijke feedback. Uit de enquête komt dus geen
duidelijke voorkeur voor een van beide vormen naar voren. De ervaringen van de
drie geïnterviewde leerlingen met klassikale feedback lopen uiteen.

Een van de geïnterviewde leerlingen gaf aan dat ze het ‘heel spannend’ vond dat
haar werk klassikaal besproken werd. Deze leerling, Y., heeft een andere
moedertaal dan Nederlands en er zaten veel spelfouten in haar tekst. Ik heb daar in
de bespreking geen aandacht aan besteed, los van de opmerking dat ze in versie 2
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de spelling na moest lopen, en gefocust op de mooie beeldspraak die ze gebruikte.
Desondanks voelde ze zich niet prettig met alle ogen op haar werk.
Gelukkig ervaarde de meerderheid van de klas dit anders. Ik vroeg ze in de enquête
of ze zich veilig voelden als hun werk besproken werd. Op een schaal van 1 tot 5
kwam een gemiddelde beoordeling van 3,63 naar voren. Er was 1 leerling die een
score van 1 gaf. Mogelijk was dit Y. Op de vraag of leerlingen de klassikale
besprekingen prettig vonden, was de score 3,2.

Ik merkte tijdens de lessen wel dat leerlingen graag wilden dat ik mij uitsprak over
teksten. Ik zocht steeds de balans tussen vieren wat goed gaat en formatieve
feedback. Wanneer ik een mooie zin of een mooie beeldspraak uitlichtte in het
leerlingwerk dat klassikaal besproken werd, waren er steevast leerlingen die hun
eigen zin voor wilden lezen of wilden delen wat zij ervan gemaakt hadden. De
behoefte om gezien geworden is groot, en tegelijkertijd levert het spanning op als je
werk op het digibord besproken wordt.
L. was juist zeer te spreken over de klassikale besprekingen. Hij gaf aan dat hij bij
klassikale besprekingen ‘veel meer feedback’ en ‘feedback op alles’ kreeg. Hij vond
het met name nuttig om het werk van anderen te bespreken: ‘want dan zie je een
tekst en denk je aan je eigen tekst. Bij je eigen tekst kijk je alleen maar naar wat
bijna niet goed is, bij een andere tekst kijk je naar meer.’ Wat L. hier verwoordt is
dezelfde spanning en onzekerheid die bij Y. opspeelt wanneer haar tekst besproken
wordt. Hij ervaart het als een beoordeling, terwijl de nadruk in de besprekingen op
mogelijkheden lag. Het valt mij ook op, dat L. de creatieve potentie van de
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leerlingbesprekingen ziet. Voor hem is het een kans nieuwe ideeën te genereren
voor zijn eigen werk. In zijn antwoord op vraag 14 beschrijft hij dat hij in de klassikale
bespreking over de instructieve tekst ‘op ideetjes kwam’ voor zijn eigen instructie. Hij
noemde het gebruik van waarschuwingen en tussenstappen. Y. geeft de voorkeur
aan individuele, schriftelijke feedback, omdat dit minder spannend (en voor haar
minder vervelend) is dan klassikale feedback. Wanneer het werk van anderen
besproken werd, had ze ook last van spanning, omdat ze ervan uitging dat de
leerling in kwestie zich ook niet prettig zou voelen. S. had geen sterke voorkeur voor
klassikale of schriftelijke feedback.
Op de vraag welke schrijfopdracht (voor en na de kerstvakantie) het meest leerzaam
was, waren de schrijfstijlopdrachten overtuigend in de meerderheid, 72% voor een
schrijfstijlopdracht, 28% van de leerlingen koos een opdracht uit het lesboek. Door
de vraagstelling is het onduidelijk wat de rol was van de klassikale bespreking in de
leerzaamheid van de opdracht.

Op de afrondende vraag, of ze beter geworden zijn in schrijven, kwam een score van
3.6 op een schaal van 1 tot 5. Gemiddeld gezien geven leerlingen aan beter te zijn
geworden in schrijven tijdens dit schooljaar. Ze hebben de schrijfstijlopdrachten als
meest leerzaam ervaren.
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6. Conclusie en discussie
In dit hoofdstuk beantwoord ik mijn hoofdvraag: In hoeverre kan de
schrijfstijldidactiek het schrijfonderwijs in brugklas havo/vwo verrijken? Ik besteed
met name aandacht aan de resultaten van de leerlingenquête en de interviews, en
wat deze resultaten betekenen voor de toegevoegde waarde die de
schrijftstijldidactiek kan hebben voor het schrijfonderwijs in de brugklas volgens de
leerlingen zelf.

6.1 Conclusie
Leren schrijven is een proces dat vraagt om intensieve begeleiding (Bonset et al).
De gebruikte lesmethode, Kern Nederlands h/v 1 (2018), biedt onvoldoende
handvatten aan de docent en de leerling om dit proces vorm te geven. De
verschillende cycli van het schrijfproces ontbreken, en feedback en revisie komen
daardoor niet aan bod. Juist bij de grotere opdrachten ontbreekt een feedback- of
beoordelingsmodel voor de docent. Kern besteedt aandacht aan de
communicatiesituatie tussen schrijver en lezer, en voorziet in betekenisvolle
schrijfopdrachten. Maar ik zie ook overeenkomsten met de door Steenbakkers en
anderen (Steenbakkers J. S., 2021) (Taalunie, 2015) (Van Rijt, Van den Broek, &
Van den Bergh, 2021) gesignaleerde problemen met lesmethoden in de bovenbouw.
Hoewel er aandacht is voor formuleren op zinsniveau, geeft het lesboek helaas
vooral voorbeelden van hoe het niet moet: de mogelijke problemen. De problemen
die behandeld worden sluiten niet altijd aan bij de formuleerfouten van leerlingen. Dit
komt overeen met de uitkomsten van eerder geciteerde onderzoeken. Er is weinig
aandacht voor schrijfstijl in Kern h/v1: welke stijl is passend in welke context? In de
opdracht bij hoofdstuk 26 wordt een niet-passende stijl gesuggereerd (humoristisch
schrijven bij een instructie). Dit is onnodig verwarrend voor leerlingen. Er wordt niet
gewerkt met voorbeeldteksten waarbij leerlingen via een inductieve leerroute ervaren
wat de ene tekst beter maakt dan de andere.
In mijn schrijfstijllessen die aan moesten sluiten op Kern Nederlands h/v 1 heb ik de
pedagogische uitgangspunten van de schrijfstijldidactiek vertaald naar
brugklasleerlingen. Ik heb gekozen voor een drietal opdrachten die leerlingen de
ruimte bieden om te experimenteren met verschillende aspecten van het schrijven:
de juiste toon, opvallend schrijven en duidelijk schrijven. Uit onderzoek onder
leerlingen (Van den Broek & Dönmez, in voorbereiding) bleek dat zij juist de ruimte
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om te experimenteren misten in het schrijfonderwijs, omdat opdrachten te veel
ingekaderd zouden zijn en geen ruimte bieden tot de ontwikkeling van hun
creativiteit. In mijn interventie zorgt de afwisseling tussen zakelijke en ‘vrije’
tekstgenres (fictie) voor verschillende contexten die leerlingen bewust kunnen
maken welke stijl passend is in welke schrijfsituatie.
6.1.1 Het effect van het aanbieden van klassikale formatieve feedback in plaats van
individuele schriftelijke feedback volgens de leerlingen zelf
De resultaten uit de leerlingenquête en de interviews geven geen overtuigend beeld
van de voorkeur van de leerlingen wat de wijze van feedback geven betreft. Hoewel
een kleine meerderheid van 52% de voorkeur geeft aan klassikale besprekingen,
ervaren sommige leerlingen dit juist als zeer spannend. Andere leerlingen geven aan
dat ze de klassikale besprekingen juist heel prettig vinden, omdat ze ‘veel meer
feedback’ krijgen en ‘feedback krijgen op alles.’
Voor mij als docent had de klassikale aanpak een zeer grote toegevoegde waarde.
Ten eerste vanwege de inhoudelijke betrokkenheid van de docent en de klas, en de
uitwisseling van ervaringen. Ik ervaarde ook veel ruimte om gerichte feedback te
geven zonder de belasting die individuele schriftelijke feedback met zich meebrengt;
het praktijkprobleem dat de aanleiding vormde voor dit onderzoek. Ten tweede
betrof het een grote vermindering van mijn werkdruk. Ik heb de reguliere lessen, met
drie schrijfopdrachten en drie keer individuele schriftelijke feedback geven als zeer
belastend ervaren. Het geven van klassikale feedback leidt voor mij als docent dus
tot een grote vermindering van werkdruk in combinatie met een winst aan betekenis.
Ik herken mij in de karakterisering van L., dat je in een klassikale bespreking veel
meer feedback kunt geven, en feedback kunt geven op alles.

6.1.2 Het effect van een verandering in aanpak op het schrijfplezier en de schrijfvaardigheid
volgens de leerlingen zelf?
Speelsheid is een van de pijlers van de schrijfstijldidactiek. Ik ervaarde tijdens de
lessen dat leerlingen bereid zijn in te gaan op de speluitnodiging van de
schrijfstijllessen. Steenbakkers (in voorbereiding), (Masschelein & Simons, 2012) en
(Martens, 2019) gaan uit van speelse toewijding, aandacht en discipline. De lesopzet
van de interventie kwam hierin tegemoet. De leerlingen werden wekelijks aan het
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werk gezet met een opdracht die via Teams ingeleverd moest worden. Hiermee
werd de didactische ondergrens van betrokkenheid bewaakt. De vereiste inzet was
groter dan tijdens de reguliere schrijflessen. Wat schrijfplezier betreft waren de
resultaten heel overtuigend. Leerlingen ervaren meer plezier tijdens de
schrijfstijllessen dan tijdens de reguliere lessen, ongeacht de grotere inzet die er van
ze gevraagd wordt. Toen ik leerlingen liet kiezen tussen de reguliere opzet en de
schrijfstijllessen, gaf 62% een voorkeur aan voor de schrijfstijllessen. Op mijn vraag
naar wat de leukste les was (open vraag), verwees 86% naar een van de
schrijfstijllessen. Twee leerlingen kozen een les op basis van de methode of een
opdracht bij het vakonderdeel fictie. De leerlingen die ik interviewde lichtten toe
waarom ze de schrijfstijllessen plezieriger vonden. Het experimenteren met taal was
de gemene deler.
Leerlingen in mijn brugklas toonden zich bereid om de creatieve uitdagingen van het
schrijven aan te gaan: dit blijkt uit de betrokkenheid tijdens de les en de
leerlinguitwerkingen van de opdrachten. De lesopzet speelde in op de wens jezelf uit
te dagen en verbeteren, belangrijke kenmerken van de ‘speldidactiek’ (Masschelein
& Simons, 2012), (Steenbakkers J. , in voorbereiding). Ik merk dat leerlingen deze
uitdaging aangegaan zijn, door de toewijding waarmee ze de opdrachten gemaakt
hebben. ‘Mevrouw, dit is mijn eerste versie. Maar de tweede wordt nog veel beter,’
schreef een leerling boven aan een inleveropdracht. Dit weerspreekt de opvatting
van Bonset et al. (2019) dat creatief schrijfonderwijs pas ‘plezierig’ is voor leerlingen
wanneer het vrijblijvend is en wanneer er geen feedback gegeven wordt door de
docent. Uit mijn ervaring blijkt juist het tegendeel: de lessen die het meeste werk
vereisten worden ook als meest plezierig ervaren. Leerlingen willen graag serieus
genomen worden en gerichte feedback ontvangen om hun werk te kunnen
verbeteren. Leerlingen willen weten of hun uitwerking geslaagd is, en zo ja, wat er
dan goed aan is. Dit komt overeen met de visie van prof. dr. Els Stronks, die
verwerkt is in de didactiek van de Schrijfakademie (2022).
Uit de interviews met leerlingen blijkt dat de schrijfstijllessen een creatieve en
gemotiveerde leerling zoals L. iets extra’s te bieden hebben. Maar ook een leerling
die moeizaam schrijft en weinig betrokkenheid toont, zoals S., geeft de voorkeur aan
de speelse insteek van de schrijfstijllessen. Wel is de stress bij sommige leerlingen
wanneer hun werk klassikaal besproken wordt, een punt van aandacht. Leerlingen
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hebben zelf de indruk dat ze dit schooljaar beter geworden zijn in schrijven. De
gemiddelde score op een vijfpuntsschaal was 3,6. 72% ervaarde een van de
schrijfstijlopdrachten als het meest leerzaam.
Mijn hoofdvraag luidt in hoeverre de schrijfstijldidactiek het schrijfonderwijs in de
brugklas havo/vwo kan verrijken. Op basis van mijn interventie en onderzoek
concludeer ik dat de grootste verrijking van de schrijfstijldidacitek de pedagogische
visie betreft en de daaruit voortvloeiende manier waarop zowel de leerling als de
docent betrokken worden bij de creatieve uitdagingen die het schrijfonderwijs kan
bieden. De problematische scheiding tussen zakelijk en creatief schrijven wordt
hiermee opgeheven. Leerlingen zijn bereid de speluitnodiging die van de lessen
uitgaat aan te nemen en ervaren het als plezierig wanneer ze creatief uitgedaagd
worden.
Ze hebben feedback gekregen op verschillende aspecten van het schrijven, waarbij
juist die zaken aan bod kwamen waar leerlingen in de praktijk tegenaan lopen. De
dynamiek tussen leerling en docent, waarbij de docent inspeelt op wat er goed is en
wat er beter kan aan het leerlingwerk, ondervangt de problemen die zich in de
lesmethodes voordoen, waarbij de inhoud niet altijd aansluit op de
formuleerproblemen van de leerlingen. Bovendien is er ruimte om te vieren wat goed
gaat, en te kijken naar (en genieten van) mooie voorbeelden, zoals Anna Woltz’
fragment over de hereniging van Alaska en Parker. Leerlingen gaan niet met taal
aan de slag als een mijnenveld van mogelijke fouten, maar kijken in plaats daarvan
naar de uitdrukkingsmogelijkheden die de taal ze te bieden heeft. De oplossing die
de schrijfstijldidactiek biedt gaat dus verder dan het oplossen van mijn
praktijkprobleem: de overweldigende nakijklast ten opzichte van een beperkt
leerrendement bij de leerlingen. De lessen bieden ook een mogelijkheid om op een
betekenisvolle invulling aan het schrijfonderwijs te geven. Speelsheid is geen
vrijblijvendheid, maar vereist juist toewijding en discipline, net als de intrinsieke wens
om jezelf uit te dagen en te verbeteren (Masschelein & Simons, 2012) (Martens,
2019). Juist deze insteek levert volgens mijn brugklasleerlingen de meest plezierige
lessen op.

6.2 Discussie
Vanwege de beperkte omvang van dit onderzoek (N=22) zijn mijn resultaten niet te
veralgemeniseren naar alle brugklasleerlingen. Ik heb de lessen in de week na de
38

laatste les plaatsvond geëvalueerd en de interviews in dezelfde week afgenomen.
Leerlingen kenden op dit moment nog niet hun cijfer. Dit zorgt ervoor dat het cijfer
geen invloed had op hun beoordeling van de lessen. Ik vind het jammer dat de
gebruikelijke technische problemen (lege batterij, geen internetverbinding) in
combinatie met de afwezigheid van enkele leerlingen in zo’n laag aantal
respondenten heeft geresulteerd. Dit had ik kunnen ondervangen door ook een
papieren enquête voor te bereiden.
Door het uitvallen van verschillende lessen van deze lessenserie ten gevolge van de
nieuwe covidvariant die in januari om zich heen greep, was het soms lastig de
doorgaande lijn te bewaren. De nieuwe kennis, bijvoorbeeld een begrip als
‘intensiveerders’ beklijft beter als de lessen elkaar wekelijks opvolgen. Ik heb dit
geprobeerd te ondervangen met de Padletopdracht, waarbij leerlingen in kranten op
zoek gingen naar voorbeelden van intensiveerders. In de praktijk merkte ik dat de
nieuwe begrippen soms lastig beklijven. Of dat leerlingen het begrip ‘intensiveerder’
verwarren met anderen begrippen. Een leerling antwoordde op een grammaticatoets
waarin een vraag stuurde op het benoemen van het verschil tussen een bijwoord en
een bijvoeglijk naamwoord: ‘het is een intensiveerder. Daarom is het geen bijvoeglijk
naamwoord.’ Een andere leerling herkende veel intensiveerders in een passage uit
een boek van de Narnia-reeks, en zei: ‘kijk mevrouw, hoe mooi dit is geschreven. En
er zitten ook heel veel infinitieven in.’ Haar opmerkzaamheid is fantastisch. De
terminologie, en de relatie met de andere terminologie van het schoolvak, verdienen
aandacht. Het zou ook nuttig kunnen zijn om met de sectie Engels samen te werken
en ze te vragen al in de brugklas aandacht te besteden aan het begrip ‘modifiers,’
dat in principe onderdeel is van de lesstof van klas 2.
In de uitvoering van de lessen moest ik op sommige punten afwijken van de
uitgangspunten van Steenbakkers. Zo kon ik bijvoorbeeld niet iedere leerling
feedback geven. In een klas met 30 leerlingen, 3 bespreeklessen en een lesuur van
45 minuten is dit simpelweg niet haalbaar. Ook merkte ik dat het lastig was lestijd te
reserveren voor het herschrijven van de eigen eerste versie. Dit dient bij voorkeur zo
kort mogelijk na het bespreken te gebeuren, maar opnieuw was tijdgebrek een
probleem. Het summatief beoordelen wil ik ook ter discussie stellen in de sectie.
Hoewel ik gemakkelijk en snel de dossiers kon beoordelen met behulp van een
holistische rubric, twijfel ik over de noodzaak van een summatieve eindbeoordeling.
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Dit doet naar mijn gevoel af aan het spelprincipe dat het niet draait om zoveel
mogelijk rendement, maar om het oefenen zelf. Ook op dit punt is het interessant de
mening van leerlingen te peilen in een vragenlijstonderzoek.
Wat de resultaten betreft was de leeropbrengst niet geheel afgedekt met de vragen
naar de groei van leerlingen gedurende dit schooljaar en de keuze voor de meest
leerzame opdracht. Misschien had ik concreter moeten vragen wat ze geleerd
hadden. In de inleidingen bij de schrijfdossiers liet ik leerlingen dit wel benoemen, en
toen noemden ze zaken als het gebruik van intensiveerders en het uitdrukken van je
emoties.
Op basis van de ervaringen met de interventie en de resultaten van mijn onderzoek
gaat de sectie waar ik deel van uitmaak volgend schooljaar ook in andere klassen
met de schrijfstijldidactiek aan de slag in de brugklas.

6.3 Suggesties voor verder onderzoek
Vanwege de beperkte omvang van dit onderzoek zijn de resultaten niet
representatief voor h/v-brugklassen in het algemeen. Een herhaling van dit
onderzoek met een groter aantal respondenten is daarom wenselijk. Voorts zou het
ook nuttig kunnen zijn om de vooruitgang van de leerlingen te analyseren aan de
hand van hun schrijfopdrachten. Dit geeft een betrouwbaarder beeld dan
zelfevaluatie.
In een vervolgonderzoek zou het ook relevant kunnen zijn om de docentervaringen
met de schrijfstijllessen in kaart te brengen. Welk effect heeft de schrijfstijldidactiek
op het werkplezier en de betrokkenheid van docenten? Ook is het interessant om te
onderzoeken welke ondersteuning docenten nodig hebben om hun pedagogische en
didactische rol in het schrijfonderwijs op deze manier in te vullen.
Vanwege de grote overeenkomsten tussen de visie van de Schrijfakademie en de
schrijfstijllessen, lijkt het mij waardevol om onderzoek te doen naar mogelijkheden
tot integratie van beide vernieuwende initiatieven. De Schrijfakademie is momenteel
met name gericht op individuele leerlingen en niet op de klassikale interactie die de
kern vormt van de Schrijfstijllessen. De pedagogische visie neigt naar
gepersonaliseerd leren en doet daardoor geen recht aan de klassikale context
waarin het schrijfonderwijs plaatsvindt. Ook blijft de docentrol onderbelicht. Om de
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inzetbaarheid van de Schrijfakademieopdrachten in het voortgezet onderwijs te
vergroten, zou een schrijfstijlgericht ‘feedbackmodel’ nuttig kunnen zijn. Te denken
valt aan ‘pointers’ waar de docent op kan letten bij het bespreken van de
schrijfoefeningen. Els Stronks (2021) geeft aan dat wat docenten momenteel missen
in het aanbod op Schrijfakademie juist deze feedbackmodellen zijn.
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7. Reflectie
Ik kijk met ontzettend veel plezier op dit onderzoek terug. Het heeft mij verder
gebracht in mijn vorming als docent. Ik ben nu beter in staat om betekenisvol
schrijfonderwijs te verzorgen waarbij ik niet overloop in nakijkwerk. Ik pas de manier
van werken van de schrijfstijllessen nu ook in andere klassen toe. Ik heb enorm veel
plezier gehad in de lessen. Het was heel waardevol om de schrijfopdrachten
klassikaal te bespreken en om te genieten van wat leerlingen bedacht hadden. Mijn
werkplekbegeleider, die twee parallelklassen lesgeeft, heeft de lessenserie ook
uitgeprobeerd, maar haar eigen draai eraan gegeven. Haar ervaringen waren
vergelijkbaar. Ook zij is meteen in andere klassen aan de slag gegaan met
klassikale besprekingen, waarbij je als docent laat zien hoe je taalbewust naar een
tekst kijkt. Ik vind het bijzonder hoe een kleine aanpassing in je werkwijze zo’n groot
gevolg kan hebben voor de werkdruk, het lesverloop en het schrijfplezier van leerling
en docent. We hebben allebei aantekeningen gemaakt tijdens het uitvoeren van de
lessenserie. Voor de zomervakantie gaan we samen kijken wat er volgend jaar beter
kan, want volgend jaar gaan we het hele schooljaar volgens deze aanpak werken.
Het literatuuronderzoek verliep soepel. Ik heb geprofiteerd van de gerichte feedback
van Jeroen Steenbakkers en ook Sunanda van Dam, mijn ‘critical friend,’ las mee en
kwam zoals altijd met waardevolle suggesties. De interventie verliep niet geheel
volgens plan. Er vielen verschillende lessen uit, en in de periode januari-februari
bereikten de absenties door covidbesmettingen op mijn stageschool een nieuw
hoogtepunt. Hierdoor zat er soms meer tijd tussen de lessen dan ik beoogd had, wat
het lastiger maakte de doorgaande lijn te bewaren. Tegelijkertijd besefte ik door de
online en hybride lessen waar we even op terugvielen, hoe waardevol de klassikale
setting is, vanwege de betekenisvolle interactie tussen docent en klas. Ik realiseer
me daardoor nog meer hoe belangrijk het is om deze klassikale setting te benutten,
en leerlingen niet als ‘autonoom-lerenden’ in hun eigen universum op te sluiten.
Wat ik ook meeneem, zijn de prachtige teksten die ik naar aanleiding van dit
onderzoek gelezen heb, van Gert Biesta en Masschelein en Simons. Door ook de
vertaling te zien naar de lespraktijk in de schrijfstijllessen van Jeroen Steenbakkers
zie ik aanknopingspunten voor mijn eigen lespraktijk en mijn vervolgstudie. Met
name het literatuuronderwijs heeft veel te winnen bij een andere insteek, waarbij niet
42

motivatie maar interesse centraal staat. Ik weet zeker dat ik nog zal teruggrijpen op
deze bronnen.
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Bijlagen
Lijst van bijlagen
1. Rubric schrijfvaardigheid schooljaar 20-21
2. Rubric bij Productopdracht Kern
3. Lege onderzoeksinstrumenten: vragenlijst (3.1) en interviewleidraad (3.2)
4. Schrijfvaardigheid in Kern Nederlands (scans)
5. Interventie: lesontwerp schrijfstijl voor de brugklas (docentenmateriaal (5.1) en
leerlingmateriaal (5.2))
6. Onderzoeksresultaten: enquête en interviews
7. Beoordelingsformulier onderzoeksplan
8. Presentatiemiddelen
9. Feedback op presentatie door werkplekbegeleider
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Bijlage 1: Rubric schrijfvaardigheid schooljaar 20-21
Creatieve schrijfopdracht

punten

Titel
Pakkend (1)
Passend bij het gekozen genre (1)
Eerste alinea
Aandacht trekken van de lezer (3)
Middenstuk
Bestaat uit meerdere alinea’s. (2)
De alinea’s zijn met elkaar verbonden: de alinea vervolgt de
voorgaande alinea op een logische manier. (3)
Herkenbaarheid genre
Het genre van je verhaal is herkenbaar (5)
Je hebt de aanwijzingen in de schrijftips bij jouw genre op een
creatieve manier verwerkt (10).
Originaliteit
Je verhaal is goed geschreven. Je maakt je lezers nieuwsgierig hoe
het verdergaat. (10)
Alineaverdeling (2)
Alinea’s scheiden door witregel of inspringen (2)
Directe rede (3)
Je maakt in ten minste een alinea gebruik van directe rede (1).
Je past de regels hierover op de juiste manier toe (2).
Spelling en zinsbouw (10)
Per fout 1 punt van de 10 eraf
Feedback aan medeleerling (5)
Totaal /50 =
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Bijlage 2: Rubric bij Productopdracht Kern

Beoordeling product bij les 11 (te gebruiken voor peerfeedback en
beoordeling door de docent)
Naam leerling:
Beoordeeld door:
Wat kan ik nog verbeteren?

max
pt
Ik heb duidelijk beschreven wat er op de foto’s
gebeurt. Iemand die de foto niet ziet, begrijpt
ook wat er op de foto te zien is.

4

Ik wissel af in de zinsvolgorde.
Ik gebruik vooral actieve zinnen.
Deze tekst bestaat uit vijf zinnen per foto.

1
1
1

Mijn zinsbouw is in orde

1

(woordvolgorde/lidwoorden/verwijswoorden)

Ik maak niet meer dan drie spelfouten in
de werkwoordspelling
Pv tt
Pv vt
Volt dw
Ik maak niet meer drie fouten in het gebruik
van hoofdletters en punten

1

1

…......
...
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Bijlage 3: Lege onderzoeksinstrumenten
3.1: Vragenlijst
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3.2: Interviewleidraad
Doel van het interview
In dit onderdeel beschrijf ik het doel van het interview, de manier van vastlegging,
een beschrijving van de afspraken over anonimiteit en op welke manier de resultaten
teruggekoppeld worden. Dit zijn de door Van der Donk en Lanen (p. 199)
aangegeven aspecten die behandeld moeten worden. Ik beschrijf het doel in
leerlingtaal.
Met dit interview wil ik te weten komen hoe jullie de lessen ervaren hebben, wat je
geleerd hebt en wat je leuk en nuttig vond. Ik ben met name geïnteresseerd in de
volgende vragen (deelvraag 4 en 5):
Was het klassikale bespreken van opdrachten nuttig voor jou? Of heb je liever
schriftelijke feedback?
Welke manier van lesgeven is spreekt jullie het meeste aan?
Het interview zal worden opgenomen. Ook maak ik aantekeningen tijdens ons
gesprek. De resultaten worden anoniem verwerkt. Jouw antwoorden hebben geen
invloed op je cijfer voor schrijfvaardigheid. Ik zal de hele klas na de meivakantie
laten weten wat de resultaten uit de evaluatie zijn.
Vragenlijst
Introductie
1. Heb jij plezier in schrijven?
2. Wat vind je er leuk/moeilijk/lastig aan (afhankelijk van antwoord bij 1)?
3. Wat zou je nog willen leren of willen oefenen?
Schrijfplezier
4. Je hebt voor en na de kerst schrijflessen gevolgd en schrijfopdrachten
gemaakt. Welke lessenreeks sprak jou het meeste aan?
5. Wat vond je leuk aan deze lessen?
6. Wat is het verschil met de andere lessenreeks?
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7. Welke opdracht vond je het leukst om te maken, en waarom?
Feedback
8. In de lessen voor de kerstvakantie kreeg je schriftelijk feedback en een
cijfer. Heb je deze opmerkingen thuis nagelezen? Hebben deze opmerkingen je
geholpen?
9. In de lessen na de kerst bespraken we in de klas steeds schrijfopdrachten
van leerlingen. Voor de kerst kregen jullie een rubric met feedback. Wat vond
je het prettigst?
10. Is jouw werk weleens besproken?
11. Hoe vond je dat? Voelde je je prettig? Vond je het spannend?
12. Was de feedback van de klas en van de docent nuttig voor je?
13. In sommige lessen werden alleen opdrachten van medeleerlingen
besproken (en dus niet jouw eigen werk). Had je hier zelf ook iets aan?
14. Lukte het je om de feedback op het werk van een andere leerling te
gebruiken voor je eigen werk?
15. Wat zou je het liefst willen, als je zelf kon kiezen:
Geschreven feedback op je eigen werk (zonder klassikale besprekingen)
Klassikale besprekingen (en geen geschreven feedback op je eigen werk)?
Afronding
16. Zijn er nog zaken die we niet besproken hebben, waar je graag feedback op
zou willen geven?
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Bijlage 4: Schrijfvaardigheid in Kern Nederlands (scans)
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Bijlage 5: Interventie: schrijfstijl voor de brugklas
5.1 docentmateriaal

Opzet interventie: schrijfstijl voor de brugklas
In de drie schrijfopdrachten die ik bij Kern Nederlands vwo 1 opgesteld heb, bied ik
stijloefeningen die aansluiten op de in de hoofdstukken behandelde lesstof.
Hoofdstuk 40 en 41 heb ik buiten beschouwing gelaten, omdat deze hoofdstukken
idealiter pas na het vakonderdeel leesvaardigheid aan bod komen. De aanpak is
gebaseerd op de didactiek van Steenbakkers: de deductieve insteek, goede
voorbeelden laten zien, nadruk op formuleermogelijkheden en niet op fouten, ruimte
bieden voor experiment en het klassikaal bespreken van leerlingwerk.
In de eerste opdracht heb ik een aanvulling bij hoofdstuk 10 gemaakt, waarin de
juiste toon centraal staat. Dit sluit aan op het onderwerp van dit hoofdstuk: de
communicatiesituatie tussen schrijver en lezer.
Opdracht 2 biedt een alternatieve opdracht bij de lesstof uit hoofdstuk 11, waarin
onder meer de afwisseling tussen korte en lange zinnen behandeld wordt. In de
opdracht gaan leerlingen aan de slag met een creatieve schrijfopdracht waarin ook
intensiveerders aan bod komen. In de productopdrachten van Kern ligt de nadruk op
zakelijke tekstgenres. Door een fictietekst toe te voegen en te vergelijken met de
conventies van zakelijke teksten, verdiepen leerlingen hun begrip van
tekstconventies en de bijbehorende verschillen in schrijfstijl.
Opdracht 3 betreft een aanpassing van de productopdracht bij hoofdstuk 26. De
focus van deze opdracht is: het gebruik van verbindingswoorden, duidelijk schrijven
en het beantwoorden van lezersvragen. Zodoende wordt ook de lesstof uit hoofdstuk
10 (lezersvragen) herhaald. Ik heb het onderdeel ‘humor’ laten vallen omdat dit het
begrip van het genre instructieve tekst in de weg staat.
Om de klassikale nabespreking van schrijfopdrachten te structureren zijn er een
aantal bespreekpunten geformuleerd per opdracht. De docent kijkt de opdrachten
niet schriftelijk na, maar bespreekt 3 leerlinguitwerkingen klassikaal. Alle leerlingen
maken alle opdrachten. In de les wordt tijd vrijgemaakt voor het herschrijven van de
eigen opdracht, na de klassikale bespreking. Na afloop van de lessenserie leveren
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leerlingen een schriftelijk dossier in dat uit drie uitwerkingen bestaat. Ik stel een
rubric op voor deze summatieve eindbeoordeling, die ingegeven is door de richtlijnen
van mijn school. Het onderdeel schrijfvaardigheid moet met een cijfer beoordeeld
worden.

Planning
14 januari De juiste toon
20 januari deadline schrijfopdracht de juiste toon
21 januari klassikaal nabespreken van 3 schrijfopdrachten + herschrijven in de les
28 januari Poëzieweek, geen schrijfvaardigheidsles
4 februari opdracht 2: Een opvallende stijl
10 februari deadline opdracht 2
11 februari klassikaal nabespreken van 3 schrijfopdrachten + herschrijven in de les
18 februari Kern H 26.1 (uitleg + opdr 1 t/m 4 maken in de les)
25 februari Kern H 26.2 overslaan: theorie p. 108 ‘categoriserende aankondiging’
herhalen communicatiesituatie in geschreven teksten (praten met iemand die er niet
is) en lezersvragen beantwoorden
11 maart opdracht 3 introduceren
17 maart: deadline opdracht 3
18 maart klassikaal nabespreken van 3 schrijfopdrachten + herschrijven in de les
25 maart inleveren schrijfdossier (op papier)
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Opdracht 1: de juiste toon

Leerdoelen
Je herhaalt de bijzondere communicatiesituatie van geschreven teksten: je praat met
iemand die er niet is (de lezer)
Je leert dat het gebruiken van de juiste toon bij het schrijven belangrijk is voor het
overbrengen van je boodschap.

Inleiding
Binnen de schrijfstijldidactiek wordt stijl gedefinieerd als een repertoire waaruit
leerlingen een bewuste keuze maken. Er is geen goede of foute stijl, wel een
passende en niet passende stijl. De context, het schrijfdoel en het publiek bepalen
welke keuze passend is.

Stijlstrategie
De juiste toon (stijlstrategie 1)

Opdrachtsomschrijving voor leerlingen
Voor de vakantie hebben we geoefend met het schrijven van teksten, het formuleren
van goedlopende zinnen en de afwisseling tussen korte en lange zinnen. Nu gaan
we aan de slag met de manier waarop je iets schrijft. Met andere woorden:
schrijfstijl.

1. introductie van de opdracht
Tien manieren om te vragen of je naar de wc mag. Klassikaal: bedenk tien
verschillende manieren om te vragen of je naar de wc mag. De docent geeft de beurt
aan leerlingen uit de klas.
Bespreken: alle voorbeelden hebben hetzelfde doel: vragen of je naar de wc mag.
De stijl van de boodschap is verschillend.
Teken op het bord een spectrum (lijn met twee pijlen naar beide kanten). Noteer aan
de ene kant: beleefd, aan de andere kant: onbeleefd. Bespreek met leerlingen waar
hun voorbeelden zich bevinden op dit spectrum.

2. Uitleg
Schrijfstijl gaat niet over wat je zegt, maar over hoe je iets zegt. Net als kledingstijl, is
schrijfstijl een keuze. Je gaat aan de slag met de schrijfstijl van e-mails.
Maak oefenopdracht 1 en 2 (zie handout en ppt). Je schrijft een e-mail aan je
docent. Je zou een bonuspunt krijgen bij je toets, maar de docent is vergeten het
cijfer in Magister aan te passen. Vraag je docent in de e-mail om dit alsnog te doen.
Lees de verschillende e-mails op je handout. (tekst 1 t/m 6). Dit zijn allemaal
voorbeelden van mails die een docent heeft ontvangen. Maak een ranglijst: welke
tekst heeft de beste stijl? En welke de minste stijl?
Vul het in op je handout.
Lees je eigen mail opnieuw. Waar plaats je jouw mail in deze rangorde?
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4. uitleg
Wat is schrijfstijl? Bespreek de verschillende mails uit de oefenopdracht. Benoem
ook de formele kenmerken (aanhef, tekst, slot.)
Je kunt niet meteen zeggen dat de ene stijl beter is dan de andere. Het verschilt
immers per situatie welke stijl passend is. Schrijfstijl lijkt in die zin op kleding. Een
goed gevulde kledingkast is prettig en in veel gevallen ook nodig. Een gestreken
blouse met stropdas is functioneel als je naar een chique feest gaat, maar niet als je
in de bergen wandelt. Nette kleding heeft een andere werking dan stoere kleding of
romantische kleding. Als je op zaterdagmorgen bij de Albert Heijn werkt, is een
broek met grote gaten erin geen goed idee. Het is zelfs niet toegestaan. Maar
diezelfde avond, in de disco, doet de gatenbroek het opeens prima.
Verschillende kleren passen bij verschillende situaties en zo is het ook met
schrijfstijl. Bij stijl leer je om je schrijfstijl aan te passen aan je lezersgroep en je
schrijfdoel. Een mail aan een docent heeft een andere stijl dan een appje aan een
vriend of vriendin.

5. Schrijven
Als huiswerk maken leerlingen schrijfopdracht 1. Inleveren via Teams opdrachten.
Niet ingeleverd? Punt aftrek.

6. Klassikale nabespreking
We bespreken in de volgende les drie schrijfopdrachten van leerlingen uit de klas.
De docent wijst aan wie er aan de beurt is.
Bespreekpunten:
Schrijfdoel -> heb je bereikt wat je doel was? Komt je boodschap over?
Formele kenmerken -> aanhef, tekst, afsluiting
Schrijfstijl -> passend bij de context? (e-mail aan docent)
Zinsbouw en spelling -> indien van toepassing op het voorbeeld.
Handreiking nabespreking: https://www.youtube.com/watch?v=eyjhdzEu4L0
Leerlingen krijgen vervolgens tijd om hun eigen opdracht te herschrijven. Laat ze
eerst noteren welke feedback uit de les nuttig is voor hun eigen schrijfwerk. Dit
moeten ze ook in het uiteindelijke dossier kunnen benoemen.
Vervolgens herschrijven ze hun opdracht in hun schrift.
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Opdracht 2: Een opvallende stijl
Leerdoelen
Je leert hoe je je eigen teksten krachtiger en opvallender kunt maken door
technieken van romanschrijvers toe te passen.
Je leert wat intensiveerders zijn en hoe je die gebruikt.
Je leert wat opvallende korte zinnen zijn en hoe je die gebruikt.
Je herkent deze strategieën in andere teksten.
Je begrijpt in welke tekstgenres dit gepast is, en waar het niet gepast is.
Inleiding
Een van de belangrijke uitgangspunten van de schrijfstijldidactiek is om leerlingen te
helpen met de schrijfproblemen waar ze in de praktijk mee worstelen. Binnen de
beperkingen van dit afstudeeronderzoek ga ik uit van de in het leerlingwerk van mijn
brugklas voorkomende schrijfproblemen. Veel leerlingen schrijven onnodig lange
zinnen. Ze gebruiken veel spreektaaltoevoegingen die inhoudelijk niks toevoegen,
zoals zeg maar, best wel of ‘als je begrijpt wat ik bedoel.’ In hun persoonlijke
leesreflecties maken ze gretig gebruik van bijvoeglijke naamwoorden: ‘Alaska is een
heel erg mooi en meeslepend avontuurlijk verhaal.’ Het leek me daarom nuttig om
aandacht te besteden aan intensiveerders: woorden die je tekst krachtiger en
duidelijker maken. Ik wil aandacht besteden aan het gedoseerde en doelmatige
gebruik hiervan. Daarnaast wil ik deze schrijfopdracht de afwisseling tussen korte en
langere zinnen herhalen. Dit sluit aan op de in hoofdstuk 11 behandelde lesstof.
Ik heb als voorbeeldtekst gekozen voor een fragment uit een jeugdroman van Anna
Woltz: Alaska. Ik las dit boek met deze klas aan het begin van het schooljaar. De
roman viel bij de meerderheid zeer goed in de smaak. Leerlingen hadden oog voor
het beeldende taalgebruik van Anna Woltz. Daarom leek dit mij een geschikte
voorbeeldtekst.
De scene die ik geselecteerd heb is ook voor leerlingen uit andere klassen die het
boek niet kennen begrijpelijk na een korte uitleg: beschrijf hoe je je zou voelen als je
na lange tijd hereningd wordt met je hond.
Stijlstrategieën
Intensiveerders (stijlstrategie 9)
Opvallende korte zinnen (stijlstrategie 7)
Opdrachtsomschrijving voor leerlingen
Je hebt geoefend met het schrijven van verschillende teksten; een leesautobiografie,
een twitterbericht, een beschrijving van twee foto’s en een tekstje over de
scholierenstaking. In deze opdracht ga je aan de slag met een korte fictietekst.
Fictieschrijvers zoals Anna Woltz schrijven niet alleen om de lezer te informeren,
maar ook om de lezer te laten genieten van taal. Daarom is schrijfstijl in fictieteksten
heel belangrijk. In deze opdracht leer je om emoties te beschrijven in de stijl van
Anna Woltz.
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1. Introductie van de opdracht
Denk terug aan het moment dat Parker Alaska voor het eerst sinds lange tijd weer
zag, toen ze ingebroken had bij haar klasgenoot Sven. Wat voelde en dacht Alaska
op dat moment? Omschrijf Parkers reactie zo precies mogelijk. Gebruik 5-15 zinnen.
2. Uitleg intensiveerders
Er zijn woorden die jouw tekst duidelijker of krachtiger maken, in een ander woord:
intenser. Deze woorden worden ‘intensiveerders’ genoemd.
Je komt ze ook tegen in informatieve teksten, zoals een krantenbericht, maar minder
vaak dan in een roman zoals Alaska. Een paar voorbeelden:
Een ontroerend bericht -> een hartverscheurend bericht
Een leuk boek -> een boek dat iedereen moet lezen
Bedenk zelf een sterkere formulering voor:
Een slecht idee ->
Een mislukking ->
Goed nieuws ->
Ik heb je gemist ->
Effect
Het gebruik van intensiveerders maakt je tekst opvallender. Lezers vinden teksten
met intensiveerders duidelijker. Sterke argumenten worden nóg sterker wanneer je
intensiveerders gebruikt, en zwakke argumenten worden zwakker. Let dus goed op
hoe je deze schrijfstijl gebruikt.
Heb jij intensiveerders gebruikt in jouw tekst? Onderstreep ze. Vergelijk jouw tekst
met de tekst van degene naast je. Bespreek welke intensiveerders jullie allebei
gebruikt hebben, en welke verschillen er zijn.
3. Lezen
Lees nu de tekst van Anna Woltz zelf, over de hereniging van Parker en Alaska.
Ik ben er.
Het is pikdonker in de kamer, maar dat maakt niet uit. Omhelzen kan zonder
licht.
Ik laat me op mijn knieën vallen en wilde dat ik duizend armen had. Nu pas
voel ik hoe erg ik haar heb gemist. Hoe totaal. Niet alleen met mijn hoofd,
maar met mijn hele lichaam – met mijn handen en oren en ogen en lippen.
‘Ja, het is goed!’ fluister ik steeds. ‘Stil maar, Alaska, ik ben ook blij. Ik heb jou
óók gemist. ‘Sst, Alaska, stil toch!’
Ik rits mijn rugzak open om een touw te pakken. En dan gaat er een lamp aan.
Anna Woltz, Alaska. p. 36
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4. Klassikale bespreking
Wat valt je op aan het fragment uit Alaska?
Heb jij ook het woord ‘missen’ gebruikt? Hoe gebruikte jij het, en hoe gebruikt Anna
Woltz het?
Herken je voorbeelden van beeldend taalgebruik in dit fragment?
Welke intensiveerders gebruikt Anna Woltz? Zijn dat er meer of minder dan jij zelf
gebruikt hebt?
(Docent: Noem ook de accenttekens op de o’s van óók.)
Let nu eens op de zinslengte van de tekst van Anna Woltz. Hoeveel woorden telt de
kortste zin, en de langste?
Hoe zit dit bij jouw tekst: hoeveel woorden heeft jouw kortste en langste zin?
5. Uitleg: Afwisseling in zinslengte
Anna Woltz gebruikt zowel lange zinnen (19 woorden) als korte zinnen (2 of 3
woorden). In hoofdstuk 11 heb je geleerd dat de standaard zinslengte zo’n 7-10
woorden is. Door afwisselend korte en lange zinnen te gebruiken leest je tekst
prettiger. Korte zinnen (zoals: ‘Ik ben er.’ of: ‘Hoe totaal.’ Kunnen bijdragen aan een
aantrekkelijke stijl.
6. Schrijven
Schrijf een korte tekst (~200 woorden) in de stijl van Anna Woltz. Let op haar op
haar gebruik van intensiveerders en op haar gebruik van langere en erg korte
zinnen. Bedenk wat je wilt schrijven. Denk vervolgens na, welke woorden je
krachtiger wilt maken, door intensiveerders toe te voegen of gebruik te maken van
beeldspraak. Schrijf nu je tekst.
Je beschrijft de eerste schooldag waarop Sven zijn hulphond Alaska mee mag
nemen in de klas. Hoe voelt Sven zich over deze nieuwe situatie? Voelt hij zich heel
sterk en beschermd door Alaska? Voelt hij zich juist kwetsbaar omdat iedereen nu
ziet dat hij een hulphond heeft? Beschrijf zo opvallend en duidelijk mogelijk hoe
Sven zich voelt, wanneer hij voor het eerst met Alaska de school binnen wandelt.
7. Klassikale nabespreking
We bespreken in de volgende les drie schrijfopdrachten van leerlingen uit de klas.
De docent wijst aan wie er aan de beurt is. Alle leerlingen leveren hun
schrijfopdracht in via Teams Opdrachten.
Bespreekpunten:
Beeldend taalgebruik
Intensiveerders: effect?
Afwisseling in zinslengte
Gebruik van kenmerkende korte zinnen
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Afronding: in welke teksten kom je dit nog meer tegen? Zijn er teksten waarin het
gebruik van beeldend taalgebruik en intensiveerders niet goed past?
Handreiking bij de klassikale nabespreking, zie:
https://www.youtube.com/watch?v=_u8enuXrbRc .
8. Huiswerk
Ga op zoek in boeken, tijdschriften of kranten (niet de Edese post, maar bijvoorbeeld
NRC, Trouw of de Volkskrant). Je kunt in de mediatheek oude kranten lenen als je
thuis geen krant hebt. Ga op zoek naar intensiveerders en opvallende korte zinnen.
Fotografeer je voorbeeld en voeg het toe aan het Padletbord Schrijfstijl brugklas B1D.
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Opdracht 3: Duidelijk schrijven
Leerdoelen
Je leert hoe je het verband tussen zinnen in een alinea aangeeft.
Je leert hoe je duidelijke zinnen kunt schrijven.
Je leert waar een goede instructie aan moet voldoen.

Deze opdracht sluit aan bij hoofdstuk 26 van Kern Nederlands. Hij vervangt de
productopdracht van dit hoofdstuk. Ik heb de productopdracht als uitgangspunt
genomen en deze verrijkt met inzichten uit de schrijfstijldidactiek.
De strategieën die aan bod komen zijn duidelijk schrijven (stijlstrategie van
Steenbakkers), het gebruiken van verbindingswoorden en het beantwoorden van
lezersvragen (lesstof Kern H 10 en H 26).

Stijlstrategieën
Duidelijke zinnen (stijlstrategie 6)
1. Introductie van de opdracht
Heb je weleens een Ikea-meubel in elkaar gezet? Een tekst waarin je stap voor stap
uitleg krijgt hoe je iets moet doen, noem je een instructie. In deze opdracht ga je zelf
een instructie schrijven over het gebruik van een broodrooster. Maar eerst gaan we
dit tekstgenre onderzoeken.
2. Vergelijken
Recepten zijn een voorbeeld van een instructieve tekst. Ze geven uitleg hoe je een
gerecht stap voor stap moet koken. We gaan een paar recepten vergelijken.
Welke is het duidelijkst? Welke het minst duidelijk? Hoe komt dit?
Waar moet een goed recept aan voldoen? Maak een lijstje met succescriteria.
Bijvoorbeeld:
Vormgeving
Afbeeldingen/lay-out van de tekst
Stapsgewijze instructie (geen verrassingen)
Duidelijke korte zinnen
3. Duidelijke zinnen
Bekijk punt 8 van recept 1: ‘Voeg voorzichtig wat van het kookvocht toe zodat de
hutspot lekker smeuïg is.’ Vergelijk dit met de volgende zin uit recept 3: Laat de
hutspot op laag vuur even nog stomen.

85

Welke instructie vind jij prettiger? Wat is het verschil? (wel/geen uitleg, wel/geen
gebruik van verbindingswoorden.)
Vergelijk de volgende zinnenL
Doe de aardappelen, winterpeen en de helft van de uien in een pan.
Doe alle gesneden groentes en aardappelen in de pan, maar bewaar de helft van de
uienstukjes. Die heb je later nodig.
Voeg voor plm.de helft van de hoeveelheid in de pan water toe en een
vleesbouillontablet.
Voeg 500 ml. water toe en een vleesbouillontablet voor de smaak. Wanneer je te
weinig water gebruikt, worden de groenten en aardappels niet goed gaar.
4. Voorbereiden schrijfopdracht
Je gaat een instructietekst schrijven over het gebruik van een broodrooster. Je
schrijft de tekst voor iemand die nog nooit een broodrooster gezien heeft.
Wat zou jij je afvragen als je dit keukenapparaat voor het eerst ziet? Maak een lijstje
met vragen die je zou kunnen hebben.
5. Nabespreken. In hoofdstuk 10 heb je geleerd, dat je schrijven kunt vergelijken met
‘praten met iemand die er niet is’. In een tekst beantwoord je stap voor stap de
vragen die je lezer zou kunnen hebben.
6. Schrijven. Schrijf nu je stapsgewijze instructie over het gebruik van een
broodrooster voor iemand die nog nooit een broodrooster heeft gezien.
Tips:
- Zorg dat je alle lezersvragen beantwoordt in je tekst.
- Leg bij iedere stap in je instructie uit, waarom de lezer deze handeling moet doen.
Bijvoorbeeld: Doe de stekker in het stopcontact zodat de broodrooster aangesloten
is op het elektriciteitsnet. Maak hierbij gebruik van de verschillende soorten
verbindingswoorden (p. 106 van Kern) om je uitleg duidelijker te maken.
Klassikale Nabespreking
We bespreken in de volgende les drie schrijfopdrachten van leerlingen uit de klas.
De docent wijst aan wie er aan de beurt is. Alle leerlingen leveren hun
schrijfopdracht in via Teams Opdrachten.
Bespreekpunten
Opmaak – overzichtelijk, duidelijk
Worden alle lezersvragen beantwoord?
Weet de lezer wat hij of zij moet doen, en waarom deze handeling uitgevoerd moet
worden?
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Gebruik verbindingswoorden?
Zijn de zinnen duidelijk geformuleerd?
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Summatieve beoordeling schrijfdossier
Je levert na afloop van de lessen een dossier in dat uit de drie uitgetypte
schrijfopdrachten bestaat. Je schijft een inleiding waarin je aangeeft welke opdracht
je beste uitwerking is, en welke schrijftips je daarin verwerkt hebt.
Je dossier moet uit deze onderdelen bestaan:
1. Omslagblad met de titel: Schrijfdossier, je naam, klas, datum en het vak
2. Inleiding In de inleiding leg je uit welke opdracht volgens jou het beste gelukt
is. Ook leg je uit welke schrijftips uit de les je in deze opdracht gebruikt hebt.
Voorbeeld:
Inleiding
Dit dossier bestaat uit drie schrijfopdrachten. Mijn beste schrijfopdracht is
opdracht [x]. Ik heb de volgende schrijftips in deze opdracht gebruikt: [hier leg je
uit welke feedback uit de lessen je in je opdracht gebruikt hebt]. Je sluit af met je
naam.
3. De opdrachten. Begin elke opdracht op een nieuwe pagina.
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Rubric eindbeoordeling Schrijfvaardigheid 2
Beoordelingscriteria

Wat kan ik nog verbeteren?

Voldoende 5,5 – 6,5

Verbeterpunten:

Alle opdrachten zijn op tijd ingeleverd via Teams Opdrachten
Per niet-ingeleverde opdracht: 1 punt aftrek
Het schrijfdossier is uitgetypt en netjes vormgegeven
Het schrijfdossier is compleet:
1. Voorblad (Schrijfdossier, je naam, klas, datum en het
vak)
2. Inleiding (keuze welke opdracht beoordeeld moet
worden + uitleg welke feedback de leerling gebruikt
heeft in deze opdracht)
3. De drie opdrachten, ieder op een eigen pagina.

Voldoende+ 6,5 – 7,5

Verbeterpunten:

Criteria voor de opdracht die beoordeeld wordt:
Je opdracht is uitgewerkt volgens de aanwijzingen.
Je maakt geen of weinig (minder dan 3) spelfouten.
Je zinsbouw is in orde.
Je gebruikt afwisselend korte en langere zinnen.

Goed 7,5 en hoger

Verbeterpunten:

Je kunt goed uitleggen wat je geleerd hebt in de inleiding.
Je laat zien dat je geëxperimenteerd hebt met verschillende
schrijfstijlen in de drie opdrachten (kort en duidelijk, opvallend
en afwisselend).
Je kiest een schrijfstijl die past bij de tekst die je schrijft.
Je opdrachten zijn alle drie van een hoog niveau.
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5.2 leerlingmateriaal

Schrijfstijl voor de brugklas
Reader voor leerlingen
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Deadlines
We gaan tot eind maart een les per week aan de slag met schrijfvaardigheid. Er zijn
4 deadlines voor schrijfopdrachten:
•

20 januari opdracht 1 (1e versie)

•

10 februari opdracht 2 (1e versie)

•

10 maart opdracht 3 (1e versie)
Deze opdrachten lever je digitaal in, via Teams Opdrachten.

•

Op 25 maart lever je een uitgetypt schrijfdossier in met alle drie de
opdrachten (2e versie). Je neemt dit dossier mee naar de les.

•

De deadlines zijn ook op Magister te vinden.
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Opdracht 1: De juiste toon
Voor de vakantie hebben we bij schrijfvaardigheid geoefend met het schrijven van
teksten, het formuleren van goedlopende zinnen en de afwisseling tussen korte en
langere zinnen. Nu gaan we aan de slag met de manier waarop je iets schrijft. Met
andere woorden: schrijfstijl.

1. introductie van de opdracht
Tien manieren om te vragen of je naar de wc mag. Klassikaal: bedenk tien
verschillende manieren om te vragen of je naar de wc mag. De docent geeft de beurt
aan leerlingen uit de klas.
Bespreken: alle voorbeelden hebben hetzelfde doel: vragen of je naar de wc mag.
De stijl van de boodschap is verschillend.
Teken op het bord een spectrum (lijn met twee pijlen naar beide kanten). Noteer aan
de ene kant: beleefd, aan de andere kant: onbeleefd. Bespreek met leerlingen waar
hun voorbeelden zich bevinden op dit spectrum.

2. Uitleg
Schrijfstijl gaat niet over wat je zegt, maar over hoe je iets zegt. Net als kledingstijl, is
schrijfstijl een keuze. Je gaat aan de slag met de schrijfstijl van e-mails.
Maak oefenopdracht 1 en 2. Je schrijft een e-mail aan je docent. Je zou een
bonuspunt krijgen bij je toets, maar de docent is vergeten het cijfer in Magister aan
te passen. Vraag je docent in de e-mail om dit alsnog te doen.
Lees de verschillende e-mails op je handout. (tekst 1 t/m 6). Dit zijn allemaal
voorbeelden van mails die een docent heeft ontvangen. Maak een ranglijst: welke
tekst heeft de beste stijl? En welke de minste stijl?
Vul het in op je handout.
Lees je eigen mail opnieuw. Waar plaats je jouw mail in deze rangorde?
Oefenopdracht 1
Yana Gudde uit klas 3VB ziet thuis op haar computer dat het cijfer voor daar
boekbespreking nog steeds een 5.5 is, terwijl het een 6.5 zou moeten zijn. Haar
docent had namelijk vergeten een bonuspunt mee te tellen. Yana had al drie keer in
de les gevraagd of hij het cijfer wilde aanpassen, maar dat is tot nu toe niet gebeurd.
Ze mailt nu meneer Daan Hollander (haar docent Nederlands) met de vraag het
cijfer aan te passen, zodat dit juiste cijfer nog meetelt voor het rapport.
a Schrijf een kort mailtje van Yana Gudde aan Daan Hollander (maximaal 50
woorden).
Oefenopdracht 2
Lees tekst 1 tot en met 6. Dit zijn zeven korte mailtjes die verstuurd zijn aan een
docent Nederlands. Alles is letterlijk overgenomen, ook spelfouten, alleen de namen
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zijn aangepast. Je let op de stijl van de mailtjes. Plaatst de teksten in een rangorde:
van minste stijl tot beste stijl.
Minste stijl
Tekst..

beste stijl
Tekst..

Tekst..

Tekst..

Tekst..

Tekst..

Lees je eigen mail (opdracht 1) opnieuw. Waar plaats je jouw mail in deze rangorde?

Teksten
Tekst 1 Van Yana Gudde Aan Daan Hollander
Geachte meneer Hollander
Vrijdag was ik ziek, en ik heb dus ook het SO gemist. Ik wil het SO graag dinsdag in
het centraal inhaalmoment inhalen. Zou u de toets daar voor me klaar willen leggen?
Alvast bedankt
Groetjes van Yana Gudde
Tekst 2 Van Yana Gudde Aan Daan Hollander
Waarom heb ik maar een voldoende op mijn rapport voor inzet wat heb ik misdaan
Tekst 3 Van Yana Gudde Aan Daan Hollander
Meneer, het cijfer is nog steeds niet veranderd. en mijn ouders denken nog steeds
dat ik een 4,5 gemiddeld voor nederlands sta terwijl dat een 6 moet zijn. m.v.g. Yana
Gudde
Tekst 4 Van Yana Gudde Aan Daan Hollander
Hoi meneer Hollander
Ik heb op Magister nog een 8.0 staan voor het poëziewerkstuk, maar ik heb bij mijn
boekbespreking een bonuspunt verdiend. De 8.0 moet dus een 9.0 worden. Zou u
het cijfer willen aanpassen voordat het rapport gemaakt wordt?
Alvast bedankt.
Groetjes Yana Gudde uit 3he.
Tekst 5 Van Yana Gudde Aan Daan Hollander
U zou mijn cijfer van 2,7 nog veranderen naar 3,2 omdat u een opdracht niet had
nagekeken bij de woordjes toets gr Yana
Tekst 6 Van Yana Gudde Aan Daan Hollander
Meneer ik had nog niet op de planning gekeken want mijn itslearning deed heel raar
en nu kom ik er pas achter dat ik morgen mijn betoog moet doen en ik heb nog
helemaal niks en wat moet ik nu doen??
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Schrijfopdracht 1: een mail beantwoorden
Dit is de eerste opdracht die in je schrijfdossier komt. Je levert een foto van de
eerste versie van deze opdracht in via Teams opdrachten. In de les bespreken we
drie voorbeelden na. Vervolgens krijg je tijd om jouw eigen opdracht te verbeteren.
Je heet Wendy de Vries. Je ouders hebben een mailtje gehad van mevrouw van
Noordenburg, de mediathecaris van het Marnix College omdat je je boeken te laat
hebt ingeleverd.

Beste ouders van Wendy de Vries,
Wendy heeft op 18 november drie boeken geleend van de schoolbibliotheek.
Deze boeken had ze uiterlijk 18 januari moeten inleveren, maar dit heeft ze niet
gedaan. Ze heeft daarna ook niet gereageerd op twee herinneringsmails van
de bibliotheekmedewerkster. Dit kost ons veel extra werk. Wij vinden het
daarnaast vervelend dat Wendy niet reageert op de mails.
Wij verwachten dat jullie hierover in gesprek gaan met jullie dochter. Wendy
kan tot 25 maart de boeken inleveren. Ze moet ook uiterlijk 25 maart de boete
(€11,50) betalen. Als ze dit niet doet, wordt ze geschorst. We zullen in dat geval
ook de nieuwprijs van de boeken en de extra administratiekosten in rekening
brengen.
Wij gaan ervan uit dat dit niet nodig is en dat Wendy zich houdt aan deze
allerlaatste inleverdatum.
Met vriendelijke groet,
Mevrouw Noordenburg, mediathecaris van het Marnix College
Je schrijft 2 korte antwoorden op dit mailtje.
Antwoord 1: Je bepaalt bij dit antwoord zelf de schrijfstijl. Je kunt kiezen voor een
opstandige, een onderdanige een formele, een ‘vage’ of een sarcastische stijl. Je
mag ook voor heel andere stijl kiezen. Zorg ervoor dat je schrijfstijl opvalt.
Houd de volgende punten in de gaten. Je mail heeft drie doelen:
1. voldoen aan de eis van je ouders (je moet van je ouders een beleefd mailtje
schrijven);
2. je wilt niet geschorst worden of extra straf krijgen;
3. de ontvangers met je woordkeuze laten merken dat je het allemaal ‘zwaar
overdreven vindt’. Aantal woorden: 100 -200. Noteer het aantal woorden tussen
haakjes onder je tekst.
Antwoord 2:
Je tweede mailtje heeft een zakelijke schrijfstijl. Schrijf zo duidelijk mogelijk en laat
merken dat je het vervelend vind voor mevrouw Noordenburg dat de boeken te laat
ingeleverd zijn.
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Ook deze mail heeft drie doelen:
1. informeren: kort uitleggen wat redenen zijn voor het late inleveren;
2. alle problemen oplossen. Vertel dat je de boeken op korte termijn gaat inleveren
en dat je ouders de boete zullen betalen;
3. excuses aanbieden en daarmee de ‘relatie herstellen’. Aantal woorden: 140 -220.
Noteer het aantal woorden tussen haakjes onder je tekst. Gebruik de tips bij
strategie 1: de juiste toon.
Lever beide e-mails in via Teams opdrachten. Maak een foto van de uitwerking in je
schrift. De docent wijst 3 leerlingen aan die hun uitwerking uittypen. Deze
opdrachten worden in de les besproken.

Stijlstrategie
Strategie 1: De juiste toon
1. Bedenk voor wie je je tekst schrijft
2. Bedenk wat voor relatie je met de lezer hebt: bevriend? Leerling-docent?
3. Bedenk welke aanspreekvorm passend is: u of je? hallo of dag? groetjes of met
vriendelijke groet?
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Opdracht 2: Een opvallende stijl
Je hebt geoefend met het schrijven van verschillende teksten; een leesautobiografie,
een twitterbericht, een beschrijving van twee foto’s en een tekstje over de
scholierenstaking. In deze opdracht ga je aan de slag met een korte fictietekst.
Fictieschrijvers zoals Anna Woltz schrijven niet alleen om de lezer te informeren,
maar ook om de lezer te laten genieten van taal. Daarom is schrijfstijl in fictieteksten
heel belangrijk. In deze opdracht leer je om emoties te beschrijven in de stijl van
Anna Woltz.

1. Introductie van de opdracht
Denk terug aan het moment dat Parker Alaska voor het eerst sinds lange tijd weer
zag, toen ze ingebroken had bij haar klasgenoot Sven. Wat voelde en dacht Alaska
op dat moment? Omschrijf Parkers reactie zo precies mogelijk. Gebruik 5-15 zinnen.

2. Uitleg intensiveerders
Er zijn woorden die jouw tekst duidelijker of krachtiger maken, in een ander woord:
intenser. Deze woorden worden ‘intensiveerders’ genoemd.
Je komt ze ook tegen in informatieve teksten, zoals een krantenbericht, maar minder
vaak dan in een roman zoals Alaska. Een paar voorbeelden:
Een ontroerend bericht -> een hartverscheurend bericht
Een leuk boek -> een boek dat iedereen moet lezen
Bedenk zelf een sterkere formulering voor:
Een slecht idee ->
Een mislukking ->
Goed nieuws ->
Ik heb je gemist ->
Effect
Het gebruik van intensiveerders maakt je tekst opvallender. Lezers vinden teksten
met intensiveerders duidelijker. Sterke argumenten worden nóg sterker wanneer je
intensiveerders gebruikt, en zwakke argumenten worden zwakker. Let dus goed op
hoe je deze schrijfstijl gebruikt.
Heb jij intensiveerders gebruikt in jouw tekst? Onderstreep ze. Vergelijk jouw tekst
met de tekst van degene naast je. Bespreek welke intensiveerders jullie allebei
gebruikt hebben, en welke verschillen er zijn.
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3. Tekst
Lees nu de tekst van Anna Woltz zelf, over de hereniging van Parker en Alaska:
Ik ben er.
Het is pikdonker in de kamer, maar dat maakt niet uit. Omhelzen kan zonder
licht.
Ik laat me op mijn knieën vallen en wilde dat ik duizend armen had. Nu pas
voel ik hoe erg ik haar heb gemist. Hoe totaal. Niet alleen met mijn hoofd,
maar met mijn hele lichaam – met mijn handen en oren en ogen en lippen.
‘Ja, het is goed!’ fluister ik steeds. ‘Stil maar, Alaska, ik ben ook blij. Ik heb jou
óók gemist. ‘Sst, Alaska, stil toch!’
Ik rits mijn rugzak open om een touw te pakken. En dan gaat er een lamp aan.

4. Schrijfopdracht 2: een opvallende tekst
Schrijf een korte tekst (~200 woorden) in de stijl van Anna Woltz. Let op haar op
haar gebruik van intensiveerders en op haar gebruik van langere en erg korte
zinnen. Bedenk wat je wilt schrijven. Denk vervolgens na, welke woorden je
krachtiger wilt maken, door intensiveerders toe te voegen of gebruik te maken van
beeldspraak. Lees de uitleg bij strategie 2 en 3 (hieronder). Schrijf nu je tekst.
Je beschrijft de eerste schooldag waarop Sven zijn hulphond Alaska mee mag
nemen in de klas. Hoe voelt Sven zich over deze nieuwe situatie? Voelt hij zich heel
sterk en beschermd door Alaska? Voelt hij zich juist kwetsbaar omdat iedereen nu
ziet dat hij een hulphond heeft? Beschrijf zo opvallend en duidelijk mogelijk hoe
Sven zich voelt, wanneer hij voor het eerst met Alaska de school binnen wandelt.

6. Stijlstrategieën
2. Opvallende korte zinnen
1. Korte zinnen kunnen je tekst aantrekkelijker maken. Is dat moeilijk? Valt wel mee.
2. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een vraag-antwoordzin (zie punt 1).
3. Je kunt ook een dubbele punt gebruiken. Mijn conclusie: de mobiele telefoon moet uit.
4. Wissel korte en lange zinnen af. Alleen maar korte zinnen gebruiken leest niet prettig.
3. Intensiveerders
1. Lees je tekst door en onderstreep de woorden die belangrijk zijn, en dus meer aandacht
verdienen.
2. Bedenk of je deze woorden kunt vervangen door woorden die krachtiger zijn.
bijvoorbeeld: het is geen goed idee -> het is een volkomen kansloos idee.
3. Lees je tekst opnieuw en markeer alle intensiveerders.
4. Maken jouw intensiveerders je tekst krachtiger (en duidelijker) of niet?
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Opdracht 3: Duidelijk schrijven
1. Introductie van de opdracht
Heb je weleens een Ikea-meubel in elkaar gezet? Een tekst waarin je stap voor stap
uitleg krijgt hoe je iets moet doen, noem je een instructie. In deze opdracht ga je zelf
een instructie schrijven over het gebruik van een broodrooster. Maar eerst gaan we
dit tekstgenre onderzoeken.

2. Teksten
Voor deze opdracht vergelijk je vier recepten. Deze recepten vind je op pagina 15 en
verder van deze reader.

3. Vergelijken
Recepten zijn een voorbeeld van een instructieve tekst. Ze geven uitleg hoe je een
gerecht stap voor stap moet koken. We gaan een paar recepten vergelijken.
Welke is het duidelijkst? Welke het minst duidelijk? Hoe komt dit?
Waar moet een goed recept aan voldoen? Maak een lijstje met succescriteria.
Bijvoorbeeld:
Vormgeving
Afbeeldingen/lay-out van de tekst
Stapsgewijze instructie (geen verrassingen)
Duidelijke korte zinnen

4. Schrijfopdracht
Je gaat een instructietekst schrijven over het gebruik van een broodrooster. Je
schrijft de tekst voor iemand die nog nooit een broodrooster gezien heeft.
1. Wat zou jij je afvragen als je dit keukenapparaat voor het eerst ziet? Maak
een lijstje met vragen die je zou kunnen hebben.
2. Schrijven. Schrijf nu je stapsgewijze instructie over het gebruik van een
broodrooster voor iemand die nog nooit een broodrooster heeft gezien.

Tips:
- Zorg dat je alle lezersvragen beantwoordt in je tekst.
- Gebruik strategie 4: duidelijke zinnen
- Leg bij iedere stap in je instructie uit, waarom de lezer deze handeling moet doen.
Bijvoorbeeld: Doe de stekker in het stopcontact zodat de broodrooster aangesloten
is op het elektriciteitsnet. Maak hierbij gebruik van de verschillende soorten
verbindingswoorden (p. 106 van Kern) om je uitleg duidelijker te maken.
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6 Stijlstrategieën
4. Duidelijke zinnen
1. Onderstreep de lange zinnen in je tekst.
2. Kan een lezer meteen zien wat je ermee bedoelt?
3. Als het antwoord nee is: kijk of je de zin kunt splitsen (verdelen in twee zinnen).
4. Schrijf op een kladblaadje zo kort mogelijk op wat je eigenlijk wilt zeggen met
deze zin.
5. Gebruik je kladversie om je zin te herschrijven.
6. Staan er moeilijke omschrijvingen in je zin? Vervang ze door een korte en
duidelijke formulering.
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Overzicht stijlstrategieën
1. De juiste toon
1. Bedenk voor wie je je tekst schrijft
2. Bedenk wat voor relatie je met de lezer hebt: bevriend? Leerling-docent?
3. Bedenk welke aanspreekvorm passend is: u of je? hallo of dag? groetjes of met
vriendelijke groet?

2. Opvallende korte zinnen
1. Korte zinnen kunnen je tekst aantrekkelijker maken. Is dat moeilijk? Valt wel mee.
2. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een vraag-antwoordzin (zie punt 1).
3. Je kunt ook een dubbele punt gebruiken. Mijn conclusie: de mobiele telefoon moet
uit.
4. Wissel korte en lange zinnen af. Alleen maar korte zinnen gebruiken leest niet
prettig.

3. Intensiveerders
1. Lees je tekst door en onderstreep de woorden die belangrijk zijn, en dus meer
aandacht verdienen.
2. Bedenk of je deze woorden kunt vervangen door woorden die krachtiger zijn.
bijvoorbeeld: het is geen goed idee -> het is een volkomen kansloos idee.
3. Lees je tekst opnieuw en markeer alle intensiveerders.
4. Maken jouw intensiveerders je tekst krachtiger (en duidelijker) of niet?
4. Duidelijke zinnen
1. Onderstreep de lange zinnen in je tekst.
2. Kan een lezer meteen zien wat je ermee bedoelt?
3. Als het antwoord nee is: kijk of je de zin kunt splitsen (verdelen in twee zinnen).
4. Schrijf op een kladblaadje zo kort mogelijk op wat je eigenlijk wilt zeggen met
deze zin.
5. Gebruik je kladversie om je zin te herschrijven.
6. Staan er moeilijke omschrijvingen in je zin? Vervang ze door een korte en
duidelijke formulering.

100

Schrijfdossier: Wat moet je inleveren?
Je levert op 25 maart een dossier in dat uit de drie uitgetypte schrijfopdrachten
bestaat. Je schijft ook een inleiding waarin je aangeeft welke opdracht je beste
uitwerking is, en welke schrijftips je daarin verwerkt hebt.
Je dossier moet uit deze onderdelen bestaan:
4. Omslagblad met de titel: Schrijfdossier, je naam, klas, datum en het vak
5. Inleiding: In de inleiding leg je uit welke opdracht volgens jou het beste gelukt
is. Ook leg je uit welke schrijftips uit de les je in deze opdracht gebruikt hebt.
We schrijven de inleiding in de les.
6. De opdrachten. Begin elke opdracht op een nieuwe pagina.
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Schrijfdossier: Hoe word je beoordeeld?
Beoordelingscriteria

Wat kan ik nog verbeteren?

Voldoende 5,5 – 6,5

Verbeterpunten:

Alle opdrachten zijn op tijd ingeleverd via Teams Opdrachten
Per niet-ingeleverde opdracht: 1 punt aftrek
Het schrijfdossier is uitgetypt en netjes vormgegeven
Het schrijfdossier is compleet:
4. Voorblad (Schrijfdossier, je naam, klas, datum en het
vak)
5. Inleiding (keuze welke opdracht beoordeeld moet
worden + uitleg welke feedback de leerling gebruikt
heeft in deze opdracht)
6. De drie opdrachten, ieder op een eigen pagina.

Voldoende+ 6,5 – 7,5

Verbeterpunten:

Criteria voor de opdracht die beoordeeld wordt:
Je opdracht is uitgewerkt volgens de aanwijzingen.
Je maakt geen of weinig (minder dan 3) spelfouten.
Je zinsbouw is in orde.
Je gebruikt afwisselend korte en langere zinnen.

Goed 7,5 en hoger

Verbeterpunten:

Je kunt goed uitleggen wat je geleerd hebt in de inleiding.
Je laat zien dat je geëxperimenteerd hebt met verschillende
schrijfstijlen in de drie opdrachten (kort en duidelijk, opvallend
en afwisselend).
Je kiest een schrijfstijl die past bij de tekst die je schrijft.
Je opdrachten zijn alle drie van een hoog niveau.
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Teksten opdracht 3: recepten
Recept 1 Smeuïge hutspot
Dit moet je weten
Aantal personen: 4 personen
Bereidingstijd: 50 minuten

Ingrediënten
•
•
•
•
•
•

klontje boter
1,5 kg aardappelen
500 gram ui(en)
zout
peper
1 kg winterwortel

Bereiding
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schil de aardappelen en snijd ze in stukken van gelijke grootte.
Schil en snijd de wortels in stukken.
Pel en snijd de uien in ringen.
Vul een grote pan met 0,5 liter water, theelepel zout en de aardappels. Leg
daarboven de uien en wortels.
Breng alles aan de kook op hoog vuur, zet dan het vuur laag zodat het net aan blijft
koken. Kook alles gaar met de deksel op de pan in ongeveer 25 minuten.
Giet het vocht af in een kommetje.
Stamp de hutspot met een pureestamper fijn en voeg een klontje boter toe.
Voeg voorzichtig wat van het kookvocht toe zodat de hutspot lekker smeuïg is.
Breng op smaak met wat peper en zout.

Serveer met bijvoorbeeld een gehaktbal of runderlapjes, of met rookworst en
spekjes.

https://www.kids-n-fun.nl/recept/hutspot
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Recept 2 Hutspot met jus
Voorbereiding 15 minuten
Kooktijd 20 minuten
Calorieën 250 kcal

Ingrediënten
Voor 4-6 personen:
•
•
•
•
•
•
•

1 kilo (licht)kruimige aardappels
600 gram winterpeen, grof geraspt of in reepjes
400 gram witte uien, in halve ringen
Klontje boter
Scheutje melk
Peper, zout en nootmuskaat
Optioneel: rookworst of suddervlees, gebakken spekjes en (zelfgemaakte) jus

Zo maak je de hutspot
Schil de aardappels en snijd in stukken van ongeveer vijf centimeter groot. Doe ze in
een ruime pan met een flinke snuf zout en leg hierop de wortels en uien. Vul de pan
met net zoveel water totdat alles net onder staat en breng aan de kook.
Kook ongeveer twintig minuten en giet de pan af als de aardappels beetgaar
zijn. Stamp met een pureestamper tot hutspot (zo grof of fijn als je zelf wil) en roer er
een flinke klont boter en een scheutje (warme) melk door. Breng op smaak met zout,
peper en een snufje nootmuskaat.
Serveer de hutspot met jus, spekjes en rookworst of suddervlees.
Bron: https://www.culy.nl/recepten/dit-is-het-lekkerste-basisrecept-voor-hutspot/
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Recept 3 Hutspot van Petra

Ik had zin in een variatie op de gewone hutspot. Dit kwam eruit en wat nu: ik maak
hutspot nooit meer anders, want dit is veel lekkerder!
Ingrediënten 4 personen
1 kg kruimige aardappelen -, 750 gram winterpeen -, 500 gram uien -, 1 vleesbouillontablet -,
20 gram boter -, 125 ml crème fraîche -, dunne saucijzen of pittige worstjes -, 20 gram boter
- versgemalen peper
Bereidingswijze

Schil de aardappelen en snij ze in stukjes. Schil de winterpeen en snij deze in
stukjes. Pel de uien en snij deze in stukjes. Doe de aardappelen, winterpeen en de
helft van de uien in een pan. Voeg voor plm.de helft van de hoeveelheid in de pan
water toe en een vleesbouillontablet. Breng aan de kook en laat plm. 15-20 minuten
koken tot alles gaar is. Verhit ondertussen de boter en bak hierin de andere helft van
de uien zacht en lichtbruin. Als de hutspot gaar is (plm. 20 minuten) deze afgieten.
Laat de hutspot op laag vuur even nog stomen. Voeg het grootste deel van de
gebakken uien erbij en stamp alles door elkaar of gebruik een gewone mixer. Roer
op het laatst de crème fraîche door de hutspot. Maak op smaak met versgemalen
peper. Garneer met de rest van gebakken uien.

Romige hutspot van Petra: https://www.smulweb.nl/recepten/stamppot/hutspot
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HTTPS://WWW.MINDERENDEJONG.NL/RECEPTEN/HUTSPOT/
HUTSPOT
Hutspot met mager rundergehakt

(Voor 2 volwassenen en 2 kinderen)
•
•
•
•
•

400 gram kruimige aardappels
500 gram kant & klare hutspotgroenten (wortels & uien)
250 gram mager rundergehakt
Klontje roomboter
Zout

Schil en snij de aardappels in stukken. Doe de aardappels in een grote pan water
(beetje zout toevoegen) en leg daar de hutspotgroenten op. Breng het aan de kook
en kook het geheel in ca. 25 minuten zachtjes gaar.
Ondertussen rul je het gehakt met gehaktkruiden (zonder boter) in de koekenpan
met anti-aanbaklaag.
Giet de pan met hutspot af en vang een deel van het kookvocht op. Stamp het
geheel fijn en voeg al roerende kookvocht (of magere melk) toe tot alles smeuïg is.
Ik vergeet namelijk altijd dat kookvocht op te vangen. Verwarm het geheel nog even
goed door en voeg het gehakt toe. Voeg naar smaak peper, nootmuskaat en
eventueel een klontje boter toe.
Serveer met wat mosterd en voor de kinderen appelmoes.
Tips
Serveer jezelf op een boterhambordje, 250 gram ongeveer.
{Voor de man die er toch een gehaktbal bij wil kan je altijd een extra balletje draaien
en bakken}
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Bijlage 6: Onderzoeksresultaten: Enquête en interviews

6.1 Resultaten enquête
Deze vragenlijst is klassikaal afgenomen via Microsoft Forms. N=22. 8 leerlingen uit
de klas waren afwezig of hadden technische problemen met hun mobiele telefoon.
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6. Wat was de leukste les? (open vraag)
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6.3 uitgewerkte interviews

Introductie
1. Heb jij plezier in schrijven?
L: Op zich wel / een beetje. Maar niet mijn hobby.
S: moetje.
Y: Nee, niet echt, maar ik vind het ook gewoon lastig, misschien dat ik het leuker ga
vinden als ik het beter kan.
2. Wat vind je er leuk/moeilijk/lastig aan (afhankelijk van antwoord bij 1)?
L: je kan opschrijven wat je zelf wilt. Dat vind ik heel leuk. Het is lastig als je niks
kunt verzinnen. Dan ga ik meestal stoppen, en later weer verder.
Si: ik vind het lastig. Beginnen/op een idee komen. Het starten vooral, maar dan
loopt het wel.
Y: Ik vind het moeilijk om alles wat ik in mijn hoofd heb op te schrijven. Het wordt
altijd een beetje anders dan ik bedoeld had.
3. Wat zou je nog willen leren of willen oefenen?
L: Niet direct een idee.
S: Niks
Y: beter worden met spelling.
Schrijfplezier
4. Je hebt voor en na de kerst schrijflessen gevolgd en schrijfopdrachten
gemaakt. Welke lessenreeks sprak jou het meeste aan?
L: Eigenlijk allebei wel leuk. De opdracht met Alaska vond ik het leukste, omdat het
over gevoelens ging en je zelf beeldspraak mocht verzinnen.
S: Voor de kerstvakantie. Die opdrachten waren korter.
Y: Het maakt mij niet zoveel uit, eigenlijk allebei.
5. Wat vond je leuk aan deze lessen?
L: Vrijheid bij het bedenken.
S: De opdrachten die grappig waren, zoals de mailtjes. Dat je ook een boos mailtje
mocht schrijven.
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Y: De spelletjes in de les. Bijvoorbeeld op heel veel manieren iets zeggen (vragen of
je naar de wc mag) of woorden sterker maken.
6. Wat is het verschil met de andere lessenreeks?
S: meer schrijven na de kerstvakantie. Langere stukken, dat vond ik minder leuk.
L: Dat we er in de klas over praatten. En dat we meer dingen konden verbeteren.
Y: In het begin waren de opdrachten uit het boek, daarna mochten we dingen zelf
verzinnen bijvoorbeeld over Alaska.
7. Welke opdracht vond je het leukst om te maken, en waarom?
Luc: Alaska. Omdat het boek leuk was, het onderwerp was leuk. Je mocht dingen
heel goed opschrijven met voorbeelden enzo.
S: De foto’s beschrijven (opdracht uit het boek)
Y: Alaska.
Feedback
8. In de lessen voor de kerstvakantie kreeg je schriftelijk feedback en een
cijfer. Heb je deze opmerkingen thuis nagelezen? Hebben deze opmerkingen je
geholpen?
L: ik las altijd de opmerkingen om te kijken of het goed was
Silvijn; ja, las het. Maar ik vind het cijfer het belangrijkste.
Y: Ja, altijd. Ik raak soms wel het blaadje kwijt en dan weet ik het niet meer precies
wat ik nou moet verbeteren.
9. In de lessen na de kerst bespraken we in de klas steeds schrijfopdrachten
van leerlingen. Voor de kerst kregen jullie een rubric met feedback. Wat vond
je het prettigst?
L: Ik vond het nuttigste het met de klas bespreken. Dat was iets leerzamer. Je kreeg
hier feedback op alles.
S: niet veel verschil, het maakt mij niet uit.
Y: Ik wil liever gewoon opgeschreven feedback. Dan gaat het alleen over mijzelf.
10. Is jouw werk weleens besproken?
Alle drie: ja.
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11. Hoe vond je dat? Voelde je je prettig? Vond je het spannend?
L: wel leuk, dan zie ik wat ik goed of fout doe.
S: Maakte mij niet uit.
Y: ik vond het niet zo fijn. En ik vond het ook heel zielig voor andere leerlingen als zij
aan de beurt waren. Gewoon, omdat het zo vervelend is als iedereen naar je werk
gaat kijken.
12. Was de feedback van de klas en van de docent nuttig voor je?
S: Ja, maar ik had het niet genoteerd omdat ik afgeleid was omdat ik alles wilde
horen.
L: zinsopbouw en kleine dingetjes.
Y: Ik vond het stresserig. Ik vind feedback fijner op papier.
13. In sommige lessen werden alleen opdrachten van medeleerlingen
besproken (en dus niet jouw eigen werk). Had je hier zelf ook iets aan?
L: Ja, nog wel meer. Want dan zie je een andere tekst en denk je aan je eigen tekst.
Bij je eigen tekst kijk je alleen naar wat bijna niet goed is, bij een andere tekst kijk je
naar meer.
S: ik kon het wel beter onthouden bij andere teksten.
Y: Soms niet want dan had ik iets heel anders opgeschreven.
14. Lukte het je om de feedback op het werk van een andere leerling te
gebruiken voor je eigen werk?
S: Ja, bijv: dat heb ik ook fout.
L: ja. Bijv. stappen bij het broodrooster. Waarschuwingen enzo. Dan kom je op
ideetjes voor je eigen instructie. Ik heb er toen een eigen versie van gemaakt.
Y: Soms wel, bij die opdracht van de instructie, dat je stappen kunt gebruiken omdat
het duidelijker is.
15. Wat zou je het liefst willen, als je zelf kon kiezen:
Geschreven feedback op je eigen werk (zonder klassikale besprekingen)
Klassikale besprekingen (en geen geschreven feedback op je eigen werk)?
L: In de klas. Je kunt van elkaars dingen leren. Je krijgt veel meer feedback.
S: geen voorkeur.
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Y: liever gewoon zelf op papier. Omdat in de klas gewoon vervelend is. Ook als
iemand anders aan de beurt is vind het ik zielig voor diegene.
Afronding
16. Zijn er nog zaken die we niet besproken hebben, waar je graag feedback op
zou willen geven?
Nee.

113

