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1. Inleiding 
In 2021 publiceerde de Kennisrotonde een rapport over het gebruik van 
leesmethoden en het effect ervan op de leesvaardigheid van leerlingen in het 
primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo). Uit het rapport 
(Kennisrotonde, 2021) blijkt dat meer dan tachtig procent van de leerkrachten 
in po gebruik maakt van leermiddelen voor technisch en begrijpend lezen. Voor 
vo zijn er geen gegevens bekend. Leermiddelen spelen dus een belangrijke rol 
in het vertalen van het beoogd curriculum (kerndoelen, eindtermen en 
referentieniveaus) naar praktische handvatten en richtlijnen voor leraren. In 
Nederland wordt er weinig onderzoek gedaan naar het uitgevoerd curriculum in 
leermiddelen.  
 
SLO heeft een leermiddelenanalyse gedaan voor een aantal thema’s die actueel 
zijn voor het vak Nederlands. Een van deze thema’s is de ontwikkeling van 
schrijfvaardigheid. De onderzoeksvraag is daarbij hoe leermiddelen in po en vo 
leerlingen ondersteunen in het schrijven en reviseren van teksten en hoe de 
schrijfontwikkeling zichtbaar wordt gemaakt.  
 
Om een zo breed mogelijk beeld van het leermiddelenaanbod te kunnen geven, 
zijn totaal- en deelmethodes uit het basis- en voortgezet onderwijs in de 
inventarisatie meegenomen. Verder is ernaar gestreefd zoveel mogelijk 
uitgevers in de beschrijving mee te nemen en daarbij geen onderscheid te 
maken in marktaandeel. Dat betekent dat ook leermiddelen met een kleiner 
aandeel zijn vertegenwoordigd. Tot slot is geprobeerd een evenwicht te vinden 
tussen gevestigde leermiddelen en nieuwe spelers op de markt. 
 
Bij ieder leermiddel is eerst op basis van de inhoudsopgave een beschrijving 
gegeven van de aandacht voor schrijfvaardigheid. Vervolgens is de aandacht op 
paragraafniveau geïnventariseerd, waarna steekproefsgewijs is gekeken of ook 
in andere leerstoflijnen aandacht is voor schrijfvaardigheid in projecten, 
portfolio-opdrachten of als voorbereiding op een andere taaltaak, bijvoorbeeld 
spreken. In deze publicatie vind je de typering van de verschillende 
leermiddelen en de belangrijkste conclusies, inclusief representatieve 
voorbeelden die een indruk geven van hoe schrijfvaardigheid in de leermiddelen 
is uitgewerkt.  
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2. Typering leermiddelen  
Hieronder vind je een korte beschrijving van de onderzochte leermiddelen.  
 
Staal groep 6, 7, 8 
Staal besteedt in les 4 en 8 van elk blok expliciete aandacht aan het aanleren 
van schrijfvaardigheid. Het aanbod varieert van deelvaardigheden zoals het 
schrijven van een slot of spannend begin, tot totaalvaardigheden zoals het 
beschrijven van een voorstelling en het schrijven van een sportverslag en 
recept. Ook is er aandacht voor schoolse schrijfvaardigheden zoals 
onderzoeksvragen formuleren en de samenvatting. Leerlingen ontvangen 
genrespecifieke vragen om de tekst te herschrijven. Op basis van de 
antwoorden herschrijven leerlingen de tekst. 
 
Taal in beeld groep 6, 7, 8 (2013) 
Leerlingen oefenen in de leerlijn Schrijven onder andere met ‘meningteksten’, 
een ‘weettekst’, een e-mail, een uitnodiging aan ouders en kleuters, een column 
en een ingezonden brief aan de buurtkrant. De aanwijzingen voor het schrijven 
van een tweede versie zijn soms globaal: ”Lees de e-mail nog eens. Verander 
wat niet goed is. Verbeter ook taalfouten die je ziet.” Maar soms zijn ze 
specifiek, met bijvoorbeeld veel aandacht voor de afstemming op het publiek, of 
voor het gebruik van verwijs- en voegwoorden in de tekst. Leerlingen 
herschrijven een tekst meestal op basis van vragen over de eerste versie, soms 
met feedback van een klasgenoot. 
 
Taal op maat groep 6, 7, 8 (2012) 
Taal op maat besteedt in de leerlijn Schrijven afwisselend aandacht aan 
deelvaardigheden zoals ‘duidelijke zinnen schrijven’ of ‘het middenstuk van een 
tekst schrijven’ en totaalvaardigheden zoals ‘een flyer schrijven’ of ‘een recensie 
schrijven’. Leerlingen leren in groep 6, 7 en 8 waar ze op kunnen letten als ze 
een tekst herschrijven. Criteria voor een goede of betere tekst worden expliciet 
benoemd in de theorie en in de schrijfopdracht. Standaard reflecteren leerlingen 
op hun schrijfproduct. 
 
Taalverhaal.nu groep 6 (2014, 2017), groep 7 (2014, 2017), groep 8 (2014, 
2017) 
Taalverhaal.nu besteedt onder de noemer Stellen aandacht aan de ontwikkeling 
van de schrijfvaardigheid. In de schrijflessen staat meestal een tekstsoort 
centraal zoals ‘betoog (in briefvorm) schrijven’, ‘instructietekst schrijven’, 
‘verhaal schrijven’ of ‘informatief artikel schrijven’. Bij de schrijfopdrachten is er 
aandacht voor het goed doorlezen van de tekst, ook door klasgenoten, om de 
tekst te verbeteren als dat nodig is. De feedback heeft vaak betrekking op de 
juiste informatiekeuze, woordkeuze, zinsbouw en alinea-indeling.  
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Tekster groep 6, 7, 8 (2016)  
Tekster is een schrijfmethode voor groep 6, 7, en 8 en bestaat per leerjaar uit 
twintig lessen: een introductieles waarin door middel van een verhaal de 
acroniemen VOS (groep 6), DODO (groep 7) en EKSTER (groep 8) worden 
geïntroduceerd, gevolgd door negentien schrijflessen, waarmee leerlingen 
oefenen in het schrijven van verschillende soorten teksten in diverse genres. 
Leerlingen schrijven onder meer brieven, verhalen, recepten, spelregels en 
gedichten. De schrijfopdrachten hebben een duidelijk omschreven 
communicatief doel en publiek.  
 
Kern vmbo-kgt 1 (2017, tweede druk 2019), vmbo-kgt 2 (2018) 
Per leerjaar besteedt KERN vmbo tien van de tachtig lessen aan schrijven. De 
aandacht varieert van deelvaardigheden (goede zinnen maken, signaalwoorden 
gebruiken, een werkstuk opmaken) tot totaalvaardigheden (formulieren 
invullen, recensie of advertentie schrijven). De aandacht voor deelvaardigheden 
en totaalvaardigheden wisselt elkaar af. Les 48 gaat expliciet over het 
herschrijven van een tekst.  
 
Kern havo/vwo 1 (2018), havo/vwo 2 (2018) 
KERN besteedt aandacht aan schrijven in zes (leerjaar 1) en negen (leerjaar 2) 
van de 45 paragrafen. Onderwerpen variëren van deelvaardigheden, zoals 
‘goede zinnen schrijven’ en ‘spreektaal, schrijftaal en jargon’, tot de beheersing 
van tekstsoorten, zoals ‘de lezer activeren’ en ‘de lezer boeien’. De afsluitende 
opdracht van een schrijfparagraaf (het onderdeel Product) nodigt leerlingen 
incidenteel uit om feedback te geven op de geschreven tekst van een ander.  
 
Nieuw Nederlands vmbo-kgt 1 en 2 (2016, 6e editie) 
Per leerjaar bevatten alle zes hoofdstukken een paragraaf Schrijven waarin 
deelvaardigheden aan de orde komen, zoals begrijpelijk schrijven of schrijven 
voor een publiek, of totaalvaardigheden, zoals een PowerPoint of advertentie 
schrijven. Bij de schrijfopdrachten kan een feedbackformulier gedownload 
worden om elkaar feedback te geven op een schrijfproduct, waarna de leerling 
de uitnodiging krijgt een tweede versie te schrijven, namelijk “verbeter je tekst 
als dat nodig is.”  
 
Nieuw Nederlands havo/vwo 1 en 2 (2016, 6e editie) 
Nieuw Nederlands havo/vwo behandelt in leerjaar 1 en 2 (zes paragrafen per 
leerjaar) verschillende tekstsoorten zoals een advertentie, betogende tekst, 
beoordeling, zakelijke e-mail en diapresentatie. Schrijfopdrachten bevatten een 
feedbackformulier dat door een klasgenoot wordt ingevuld, waarna leerling-
schrijvers de feedback kunnen gebruiken voor een volgende versie, als ze dat 
nodig vinden.  
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Op niveau vmbo 1 (2015) en 2 (2015/2017)  
In Op niveau vmbo (kgt) bevat ieder blok een paragraaf Schrijven, totaal zes 
paragrafen per leerjaar. De inhoud van een paragraaf bestaat uit het aanleren 
van enkele deelvaardigheden. Ook taalverzorging maakt deel uit van de 
schrijflijn. Het eindigt met het schrijven van een bepaalde tekstsoort, zoals een 
nieuwsbericht, ‘nette’ e-mail, instructietekst of artikel voor de buurtkrant. Kgt-1 
en kgt-2 bevatten rubrics voor schrijven, die gefaseerd worden opgebouwd. De 
schrijfopdracht maakt deel uit van de eindopdracht van de paragraaf en geldt 
als toets.  
 
Op niveau havo/vwo 1 (2015/2017) en 2 (2016/2019) 
In Op niveau havo/vwo bevat ieder blok een paragraaf Schrijven, totaal zes 
paragrafen per leerjaar. De inhoud van een paragraaf bestaat uit het aanleren 
van enkele deelvaardigheden. Ook taalverzorging maakt deel uit van de 
schrijflijn. Het eindigt met het schrijven van een bepaalde tekstsoort, zoals een 
nieuwsbericht, e-mail, uiteenzettende tekst, aansporende/activerende tekst of 
achtergrondartikel. Hv-1 en hv-2 bevatten rubrics voor schrijven, die gefaseerd 
worden opgebouwd. De schrijfopdracht maakt deel uit van de eindopdracht van 
de paragraaf en geldt als toets. 
 
Blink Nederlands (PLOT26) (vmbo/havo/vwo) 
Blink Nederlands bestaat uit lessenseries rond een verhaal en lessenseries rond 
een vaardigheid (cursussen). In leerjaar 1 en 2 zijn er vier schrijfcursussen, 
twee per leerjaar. Een cursus bestaat uit zes tot acht lessen. In de eerste cursus 
leren leerlingen dat schrijven vooral herschrijven is, en dat het te leren is. In de 
tweede cursus schrijven leerlingen een minitijdschrift en een langere tekst. De 
derde cursus richt zich op onderzoek van het eigen schrijftalent en de vierde 
cursus daagt uit om creatief te denken en te schrijven. In de lessenseries rond 
een verhaal schrijven leerlingen verschillende teksten, als onderdeel van het 
verhaal waarin ze een rol hebben. Daarbij is aandacht voor feedback geven en 
ontvangen en herschrijven.  
 
Talent vmbo-kgt 1 (2019), kgt 2 (2020) 
Talent bestaat per leerjaar uit vijf blokken, waarbij ieder blok uit negen 
leerlijnen bestaat. Een van deze leerlijnen is ‘Schrijven en formuleren’. In 
leerjaar 2 heet deze leerlijn ‘Schrijven’. Iedere paragraaf behandelt een 
tekstsoort, zoals e-mail, formulier, verslag en zakelijke brief en enkele 
deelvaardigheden die daarbij belangrijk zijn, zoals formeel/informeel schrijven, 
opbouw alinea en lange en korte zinnen afwisselen. Leerlingen werken in Talent 
kgt 1 en 2 met beoordelingsformulieren, waarbij ze feedback van klasgenoten 
ontvangen.  
 
Talent (havo/vwo-1 (2019), havo/vwo-2 (2020) 
Talent bestaat per leerjaar uit vijf blokken, waarbij ieder blok uit tien leerlijnen 
bestaat. Een van deze leerlijnen is ‘Schrijven en formuleren’. Iedere paragraaf 
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behandelt een tekstsoort, zoals zakelijke e-mail, schriftelijke beoordeling, 
weblog, ingezonden brief en enkele deelvaardigheden die daarbij belangrijk zijn, 
zoals schrijfplan, woordkeuze en zinnen variëren, informatie verzamelen. 
Leerlingen werken in Talent havo/vwo 1 en 2 met beoordelingsformulieren, 
waarbij ze feedback van klasgenoten ontvangen.  
 
 
  



 9 

3. Samenvatting en conclusies 
 
Leerlijnen schrijfvaardigheid 
Leermiddelen in po en vo bevatten meestal een aparte paragraaf 
schrijfvaardigheid. In iedere paragraaf komen deelvaardigheden en een 
tekstsoort aan de orde, zoals een e-mail, verslag en artikel. Ook aspecten van 
taalverzorging maken deel uit van de leerlijn Schrijven. Vaak is er geen 
afstemming tussen de leerlijn Schrijfvaardigheid en andere leerlijnen, zoals 
Lezen en Spreken. Niet altijd bouwt de leerlijn Schrijven voort op de inhoud van 
een andere leerlijn in hetzelfde hoofdstuk, terwijl die relatie er naar terminologie 
en uitleg wel zou kunnen zijn. Vaardigheden en tekstgenres uit verschillende 
leerlijnen komen samen n eindopdrachten, die project of portfolio-opdracht 
genoemd worden en aan het eind van een hoofdstuk staan. Maar in de uitleg 
van afzonderlijke tekstgenres is samenhang minder of niet aanwezig.  
 
Blink Nederlands en Tekster wijken af van de overige leermiddelen in de 
organisatie van de leerlijn (modulair en expliciete samenhang tussen 
tekstgenres) en de uitwerking (nadruk op reflectie van product en proces).  
 
Tekstsoorten en deelvaardigheden  
Leermiddelen in po en vo besteden aandacht aan dezelfde, meestvoorkomende 
tekstsoorten. Hooguit wijkt de omschrijving af van een tekstsoort, bijvoorbeeld 
een ‘weettekst’ of ‘meningtekst’ in plaats van ‘informatieve tekst’ of ‘betoog’. De 
moeilijker tekstsoorten, bijvoorbeeld recensie of betoog, komen ook in het 
primair onderwijs aan de orde. Andersom oefenen leerlingen in het voortgezet 
onderwijs ook de eenvoudigere tekstsoorten, zoals het invullen van een 
formulier of het schrijven van een informele e-mail. De opbouw van makkelijker 
naar moeilijker tekstsoorten is in alle leermiddelen vergelijkbaar, waarbij de 
moeilijkheid vergroot wordt van informeel naar formeel: eerst een e-mail naar 
een bekende, later een brief naar een onbekende/instantie, en van informeren 
(zoals een eenvoudige mededeling) via instrueren naar betogen (zoals een 
recensie). Meestal staat één tekstdoel centraal, ook al zijn er verschillende 
doelen in bepaalde tekstsoorten gelijktijdig werkzaam, zoals informeren en 
instrueren in een instructie, of informeren en betogen in een recensie. 
 
De lessen in het schrijven van tekstsoorten gaan meestal hand in hand met het 
oefenen van deelvaardigheden, zoals woordkeuze, zinsbouw en afstemming op 
doel en publiek. Ook zijn aspecten van taalverzorging geïntegreerd met 
schrijfvaardigheid.  
 
Feedback geven, ontvangen en verwerken  
Alle leermiddelen nodigen uit om de eerste versie van de geschreven tekst te 
controleren. Maar de omvang en intensiteit waarmee dat gebeurt, verschilt per 
lesmethode. Zo kan een lesmethode volstaan met de oproep om de tekst nog 
eens goed door te lezen en de tekst te verbeteren als dat nodig is, waarbij geen 
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feedback wordt gevraagd. Aan de andere kant van het spectrum zijn er 
opdrachten in leermiddelen die leerlingen vragen om een rubric of 
beoordelingsformulier in te vullen en/of te laten invullen door een klasgenoot, 
waarna een tweede versie geschreven moet worden. De meestvoorkomende 
vorm om op elkaars tekst te reageren, is een top en een tip: wat is goed en wat 
kan beter? Rubrics en beoordelingsformulieren zijn nagenoeg altijd 
voorgeschreven, dus leerlingen kunnen niet eigen criteria toevoegen. Ook 
hoeven ze vaak pas na het schrijven van een eerste tekst te worden gebruikt.  
 
Slechts een enkele lesmethode besteedt expliciet aandacht aan de vaardigheid 
hoe je feedback kunt geven. Op welke aspecten van schrijfvaardigheid kun je 
feedback geven en hoe formuleer je deze zo dat de ander er in positieve en 
praktische zin iets mee kan? Ook is er relatief weinig aandacht voor hoe je 
rubrics of beoordelingsformulieren interpreteert en gebruikt, bijvoorbeeld door 
eerst voorbeeldteksten samen te evalueren (modelling van feedback) en dan te 
kijken naar eigen en elkaars werk.  
  
In opgenomen (zelf)evaluatieformulieren, of beoordelingsvragen bij 
schrijfopdrachten, is de aandacht voor deelvaardigheden meestal afhankelijk 
van de tekstsoort en de specifieke context van de opdracht. In een enkel geval 
is er een criterialijst die gefaseerd wordt uitgebreid in omvang en complexiteit, 
onafhankelijk van een schrijfopdracht. Meestal is het onduidelijk of de tekst 
slechts verbeterd moet worden (redigeren), of helemaal of gedeeltelijk moet 
worden herschreven (reviseren). Evaluatie of aanpassing van van een tweede 
versie vindt vrijwel niet plaats, net zoals het meenemen van feedback naar 
volgende schrijfactiviteiten (feed forward). Over de hele breedte van 
leermiddelen is er aandacht voor het verbeteren van een eerste versie van een 
tekst, maar het verbeteren daarvan is een vrijblijvende optie, afhankelijk van de 
inzet en motivatie van docent en leerling. 
 
Sporadisch wordt een schrijfopdracht in een langere reeks van schrijfopdrachten 
geplaatst. Dan krijgt de leerling opdracht om terug te kijken op eerdere 
schrijfervaringen en feedback op vroegere opdrachten te verzamelen, 
bijvoorbeeld door een schrijfportfolio bij te houden. De feedback op vroegere 
schrijfproducten gebruikt de leerling voor het schrijven van een nieuwe tekst. 
Na evaluatie van de nieuw geschreven tekst, blikt de leerling vooruit om 
aandachtspunten voor een toekomstige schrijfopdracht te formuleren.  
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4. Oefening in het schrijfproces 
 
Hieronder volgen voorbeelden uit de verschillende leermiddelen waarbij 
leerlingen na uitleg zelf aan de slag gaan met hun tekst.  
 
In onderstaand voorbeeld uit Taal in beeld krijgen leerlingen in les 4 eerst uitleg 
over de tekstsoort (‘meningtekst’) met expliciete aanwijzingen voor het 
formuleren van een standpunt of mening. Bron: Taal in beeld, Taalboek 6A, Blok 
3, les 4 Schrijven: 
 
Uitleg 
In een meningtekst schrijf je op wat jouw mening is. Je 
schrijft hoe je over iets denkt. Je schrijft precies op wat je 
bedoelt. Je gebruikt woorden als ik vind of volgens mij. 
Iemand anders hoeft niet precies dezelfde mening te 
hebben. Zeker niet als het om je smaak gaat.  
 
Over sommige dingen kun je een duidelijke mening hebben. Je mening noem je dan jouw 
standpunt.  
 
Ga je een meningtekst schrijven? Dit doe je voor het schrijven: 
Praat eerst met anderen over het onderwerp. Misschien zeggen ze iets waar jij nog niet 
aan had gedacht. Bedenk dan wat je mening is. En hoe je je standpunt kunt opschrijven. 
Bijvoorbeeld: 
 Waar gaat het over?  door een rood stoplicht fietsen 
  Ik denk    dat het niet goed is om door te fietsen als  

het stoplicht op rood staat 
 Hoe schrijf ik mijn   Je moet altijd wachten voor een rood  
 Standpunt op   stoplicht. 
 
In les 8 krijgen leerlingen aanwijzingen die ze tijdens het schrijven kunnen 
toepassen. Bron: Taal in beeld, Taalboek 6A, Blok 3, les 8 Schrijven: 
 
En dit doe je tijdens het schrijven: 
Stop af en toe en lees de zinnen die je al hebt geschreven. Kijk of je precies doet wat in 
de opdracht staat. En of je tekst goed wordt. Misschien kun je je nog een extra argument 
bedenken om je standpunt nog duidelijker te maken.  
 
In les 12 gaan leerlingen op vier aspecten van de tekst letten en vragen ze 
eventueel anderen om tips met als tot slot: “Daarna verander en verbeter je je 
tekst.” Bron: Taal in beeld, Taalboek 6A, Blok 3, les 12 Schrijven: 
 
En dit doe je na het schrijven: 
Lees je tekst nog een keer. Let op of: 

- je hebt opgeschreven wat je wilde schrijven; 
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- je het duidelijk hebt opgeschreven en goed hebt uitgelegd; 
- je het nog beter of mooier kunt opschrijven; 
- er nog taalfouten in staan. 

Je kunt ook je maatje, juf of meester vragen of ze nog tips hebben.  
Daarna verander en verbeter je je tekst.  
 
In onderstaand voorbeeld uit Tekster werken leerlingen in groep 7 met het 
acroniem DODO: denken, ordenen, doen, overlezen. Overlezen is synoniem in 
de opdrachten voor het controleren van de tekst, vaak aangeboden met een 
richtvraag in de opdracht, zoals "staat alles in je brief?” Bron: Tekster, groep 7, 
1.2 Beste Dodo: 
 

 
 
Leerlingen lezen hun eigen brief door en controleert of alles in de brief staat 
(stap Overlezen van DODO). Vervolgens lezen ze andermans brief en 
beantwoorden negen ja/nee-vragen daarover (peer feedback). In het voorbeeld 
hieronder staan vier van de negen vragen (A t/m D). Bron: Tekster, groep 7, 
1.2:  
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Onderstaand voorbeeld gaat expliciet over het herschrijven van teksten. De les 
richt de aandacht op hoofdletters, punten en andere leestekens, formulering op 
zinsniveau en tekstvolgorde. In de slotopdrachten 13, 14 en 15 schrijven 
leerlingen een kort verslag van vijf zinnen, dat ze eerst zelf nakijken en 
verbeteren aan de hand van de tips uit de uitleg. Daarna laten ze de verbeterde 
tekst door een klasgenoot controleren. Bron: Kern, vmbo-kgt-1, Schrijven, les 
48: 
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Leerlingen leren in deze les hoe ze een tekst eerst in het klad moeten schrijven, 
waarna ze de eerste versie controleren op volledigheid en duidelijkheid vanuit 
het perspectief van de lezer. Vervolgens schrijven leerlingen de tekst in het net, 
waarbij de aandacht gericht is op hoofdletters en leestekens, een foutloze 
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spelling en een goede leesbaarheid. Bron: Nieuw Nederlands kgt-1, hoofdstuk 1 
Schrijven: 

 
 
Leerlingen reflecteren op hun schrijfvaardigheidsniveau. In opdracht 46 maken 
leerlingen kennis met een rubric voor schrijven, waarbij ze hun eigen 
schrijfniveau inschatten (vraag 2) en vervolgens bepalen hoe ze hun 
schrijfvaardigheid verder willen en kunnen ontwikkelen (vraag 3 en 4). 
Zelfreflectie op schrijfvaardigheid wordt in deze opdracht gekoppeld aan eerdere 
schrijfprestaties en aan toekomstige schrijfambities, en overstijgt daarmee de 
reflectie op een afzonderlijk schrijfproduct. Bron: Op niveau, hv-1, blok 2, 
paragraaf 14 Schrijven: 
 
Opdracht 46.  

1. Bekijk het schema van afbeelding 11 op pagina 93. 
2. Bepaal per onderdeel het hokje dat past bij jou. 
3. Bepaal bij welk onderdeel of bij welke onderdelen je op het eind van het blok een 

hokje wilt opschuiven. 
4. Schrijf op bij welk onderdeel je jezelf wilt verbeteren. Bewaar deze 

aantekening(en) goed. Bij opdracht 55 heb je ze nodig.  
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Leerlingen leren hoe ze feedback kunnen geven op een geschreven tekst van 
een klasgenoot. Deze opdracht voor k-1 richt zich op vier aspecten: inhoud, 
opbouw, zinnen, spelling en leestekens. Het staat de schrijver vrij om de 
feedback wel of niet te gebruiken. Bron: Blink Nederlands, k-1, Schrijven 1: 
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5. Feedback geven, ontvangen en verwerken 
 
Hieronder worden uit verschillende leermiddelen voorbeelden getoond waarin 
leerlingen feedback geven, ontvangen en verwerken.  
 
In onderstaand voorbeeld uit Staal beantwoorden leerlingen enkele specifieke 
vragen over onder andere inleiding, kern en slot van de tekst van een 
klasgenoot (opdracht 2). Daarna geven leerlingen elkaar een top en een tip 
(opdracht 3), waarna de schrijver in opdracht 4b de tip navolgt, als dat nodig is. 
In 4c checkt de leerling vervolgens de spelling van zijn informatieve tekst. Bron: 
Staal, groep 7, thema 9, les 10: 
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In Taal op maat, groep 8 schrijven leerlingen een brief, waarbij in de instructie 
zes aanwijzingen worden gegeven. Na het schrijven van versie 1 beantwoorden 
leerlingen samen met een maatje ja/nee-vragen over de brief. Daarna 
beschrijven de leerlingen in opdracht 4B wat ze de volgende keer beter kunnen 
doen. Er wordt geen versie 2 geschreven. Bron: Taal op maat, groep 8, thema 
6, les 4: 
 
3 Schrijf nu de brief. Gebruik het schema van opdracht 2. Doe het zo: 
 - Begin met de plaats en datum. 
 - Schrijf een beleefde aanhef. 
 - Schrijf drie alinea’s: inleiding, middenstuk en slot 
 - Schrijf minimaal tien zinnen. 
 - Eindig met een beleefde afsluiting. 
 - Spreek de lezer aan met u. 
 
4 A Lees de brief van je maatje en vul samen per brief in: ja of nee 

1. De plaats en de datum staan bovenaan.  ja / nee 
2. Er staat een beleefde aanhef boven de brief.  ja / nee 
3. Er is een inleiding, middenstuk en slot.   ja / nee 
4. Ik heb minimaal tien zinnen geschreven.   ja / nee 
5. Ik heb de brief beleefd afgesloten.   ja / nee 
6. Ik heb de lezer met u aangesproken.   ja / nee 

 
  B Wat zou je de volgende keer beter kunnen doen? 
 
 
In onderstaand lesvoorbeeld uit Taalverhaal.nu lezen de leerling het verhaal van 
een klasgenoot, waarover ze vervolgens vragen beantwoorden. De leerling-
schrijver verwerkt bij opdracht 2 en 3 de feedback van de klasgenoot en maakt 
gebruik van nog enkele aanvullende aanwijzingen. Bij opdracht 4 moet de 
tweede versie van de kern nog een keer herschreven worden op zinsniveau, met 
aandacht voor bijvoeglijke naamwoorden, verwijswoorden en signaalwoorden. 
Bij opdracht 6 laat de leerling het verhaal nog een keer lezen door een 
klasgenoot. Opdracht 7 nodigt de leerling uit een ander slot te schrijven, om 
daarna te reflecteren op de vraag of het slot spannender is geworden. Bron: 
Taalverhaal.nu, werkschrift groep 8, blok 2, hoofdstuk 3, les 9. 
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Leerlingen verbeteren in onderstaand voorbeeld aangeboden zinnen (opdracht 
9) en schrijven individueel een tekst die ze in drietallen bespreken (opdracht 
10). Leerlingen beoordelen andermans teksten en beargumenteren waarom ze 
welke tekst het duidelijkst vinden. Bron: KERN hv-1, paragraaf 11 
Schrijfvaardigheid: 
 

 
 
 
In onderstaand voorbeeld schrijven leerlingen een saaie tekst over een 
onderwerp naar keuze, waarna een klasgenoot deze tekst herschrijft tot een 
boeiend en lekker lezend geheel. Tot slot geven leerlingen elkaar feedback op 
de herschrijving. Bron: KERN hv-2, paragraaf 10 Schrijfvaardigheid: 
 
10 Kies een van de volgende onderwerpen: 
 - oplossingen voor pesten op school 
 - de gevaren van cybercriminaliteit 
 - het nuttigste nieuwe schoolvak in 2025.  
 

A Schrijf er op een los blad een tekst over van ongeveer 150-200 woorden. Maak 
de tekst zo saai mogelijk. Stop er alles in wat je deze les juist niet moest doen: 
herhaal dezelfde woorden, maak je zinnen ongeveer even lang en voorkom 
voorbeelden en vergelijkingen. Zorg wel dat je spelling en grammatica correct 
zijn en dat de tekst een inleiding, middenstuk en slot heeft.  
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B Ruil nu je tekst met die van een klasgenoot. Herschrijf zijn of haar saaie tekst tot 
een boeiend en lekker lezend geheel. Gebruik daarbij de technieken uit dit 
hoofdstuk.  

C Bekijk met je klasgenoot de resultaten en geef elkaar feedback op de 
herschreven versie.   

 
 
In het voorbeeld hieronder uit Op niveau voor vmbo-kgt herschrijven leerlingen 
een eerste versie tot een ‘nette’ versie. Dat doen ze aan de hand van een tip 
van een klasgenoot (opdracht 54) en twee specifieke aanwijzingen (juiste plaats 
van hoofdletters en leestekens, en aanwezigheid persoonsvorm). Bij opdracht 
54 evalueren leerlingen of ze tevreden zijn over hun tekst, een nieuwsbericht. 
Bij vraag 3 schrijven leerlingen op wat ze bij de volgende schrijfopdracht beter 
gaat doen. Hier wordt dus expliciet een relatie gelegd met toekomstige 
schrijfopdrachten en wordt de feedback van de huidige opdracht meegenomen. 
Bron: Op niveau, kgt-1, blok 2, paragraaf 15 Taalverzorging: 
 
Eindopdracht 
 
Toets – Opdracht 54 
Je gaat nu een nette versie maken van het nieuwsbericht dat je bij opdracht 51 hebt 
geschreven. Dat doe je zo: 

- Lees de tips van je klasgenoot bij opdracht 51 vraag 5 en verbeter je tekst. 
- Zorg ervoor dat de hoofdletters en leestekens op de juiste plaats staan 

(Afspraken en regels Schrijven regel 1).  
- Zorg ervoor dat alle zinnen een persoonsvorm hebben (Afspraken en regels 

Schrijven regel 2).   
 
Opdracht 55 
De vragen in deze opdracht gaan over het nieuwsbericht dat je bij opdracht 51 en 54 
hebt gemaakt.  

1. Ben je tevreden over je nieuwsbericht? Leg je antwoord uit. 
2. Wat vond je van de tip van je klasgenoot bij opdracht 51 vraag 5? Leg je 

antwoord uit. 
3. Wat ga je bij de volgende schrijfopdracht beter doen? Leg je antwoord uit.  

 
 
In onderstaand voorbeeld uit Op niveau voor havo/vwo beoordelen leerlingen 
elkaars geschreven e-mail aan de hand van de rubrics voor schrijven, en 
noemen twee sterke en zwakke punten (opdracht 49, vraag 2). In opdracht 49 
controleren leerlingen hun e-mail aan de hand van de regels uit de theorie. Bij 
vraag 2 herschrijven ze de e-mail als dat nodig is, door de regels toe te passen. 
Daarna beoordelen ze de eindversie met het beoordelingsmodel in de 
uitwerkingen. Bron: Op niveau, hv-1, blok 2, paragraaf 16 Schrijven: 
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Opdracht 49 
1. Vorm met drie klasgenoten een groepje. 
2. a Geef jullie e-mail aan elkaar door, zodat je alle teksten hebt gelezen. 

b  Let bij het lezen op de inhoud, op de alinea’s en het taalgebruik. Gebruik 
voor je feedback de rubrics Schrijven (afbeelding 11).  

3. Schrijf bij elke e-mail twee punten op die je goed vindt en twee punten die 
anders moeten. 

4. a Maak met elkaar op een apart papier een overzicht van de punten die  
jullie goedvinden.  

  b Maak ook een overzicht van de punten die anders moeten. 
5. Selecteer de belangrijkste aandachtspunten voor het schrijven van een e-mail 

aan een bedrijf.  
6. Lees de theorie hierna en vergelijk jullie lijst met de theorie.  

 
Opdracht 50 

1. Bekijk de e-mail die je bij opdracht 48 hebt geschreven nog een keer.  
a Heb je de regels uit de theorie in je e-mail toegepast? 
b Heb je de vragen voldoende toegelicht, zodat duidelijk is wat je wilt  

weten en waarom dat is.  
2. Herschrijf de e-mail als dat nodig is en pas de regels allemaal toe. 
3. Lees je e-mail goed door en beoordeel hem met het beoordelingsmodel in de 

uitwerkingen.  
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6. Rubrics en beoordelingsformulieren 
 
In deze paragraaf illustreren voorbeelden uit de leermiddelen hoe leerlingen 
rubrics en beoordelingsformulieren inzetten bij het bekijken van eigen en 
elkaars werk. 
 
In onderstaand voorbeeld uit Nieuw Nederlands krijgen leerlingen feedback op 
een advertentie die ze geschreven hebben. Met een vierpuntsschaal geeft een 
klasgenoot aan hoe de leerling-schrijver voldaan heeft aan criteria die in drie 
onderdelen verdeeld zijn: inhoud, opmaak (vorm en lay-out) en taalverzorging. 
Het formulier besluit met ruimte voor een top en een tip. Het formulier bevat 
dertien criteria, waarvan zo’n negen criteria genrespecifiek zijn en betrekking 
hebben op tekstkenmerken van een advertentie. Bron: Nieuw Nederlands, kgt-
1, hoofdstuk 5 Schrijven: 
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In onderstaand voorbeeld vullen leerlingen een feedbackformulier in om een 
reactie te geven op een betogende tekst van een klasgenoot of van zichzelf: 
“Controleer je werk (of laat het door een ander controleren) aan de hand van 
het feedbackformulier.” Het formulier bestaat uit de volgende categorieën: 
bouwplan, inleiding, kern, taalverzorging, lay-out. De feedbackvragen zijn 
genrespecifiek (betogen, overtuigen) en opdrachtspecifiek (bouwplan maken, 
alinea beginnen met signaalwoord). Bron: Nieuw Nederlands, hv-2, hoofdstuk 4, 
Schrijven: 
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In onderstaand voorbeeld uit Blink Nederlands krijgen leerlingen in de tweede 
schrijfcursus een feedbackformulier met vijf aandachtsgebieden (‘focussen’): 
inhoud, opbouw hele tekst, opbouw kern van de tekst, zinnen, lay-out. Bron: 
Blink Nederlands, k/gt/hv-1, Schrijven 2, les 5: 
 

 
  



 26 

 



 27 

In onderstaand voorbeeld uit Talent maken leerlingen gebruik van het 
gepresenteerde beoordelingsmodel om hun eigen mail te beoordelen. Daarna 
geeft een klasgenoot commentaar. Leerlingen leggen uit wat ze een volgende 
keer anders zouden doen en waarom. Bron: Talent, kgt-1, blok 1, paragraaf 4 
Schrijven en formuleren: 
 

 
 
10 Ruil je e-mail met die van een klasgenoot. 

a. Kijk elkaars werk na. Gebruik weer het beoordelingsformulier. Vul in de kolom 
Klasgenoot per onderdeel ja of nee in. Schrijf er een toelichting bij als je dat 
nodig vindt.  

b. Geef elkaars werk weer terug en bekijk elkaars beoordeling. 
c. Leg aan elkaar uit wat je anders zou doen en waarom.  
 
 

In onderstaand voorbeeld uit Talent schrijven leerlingen in de laatste schrijftaak 
van leerjaar 2 een beoordeling die ze controleren aan de hand van een 
beoordelingsformulier. Ze bespreken met elkaar welke argumenten sterk en 
welke minder sterk zijn, waarna de schrijver de tekst aanpast. Het formulier 
bestaat uit twee categorieën - inhoud, en taalgebruik en zinslengte - en totaal 
twaalf criteria. In opdracht 15 analyseren de leerlingen de schrijfopdracht om te 
achterhalen waar ze nog moeite mee hebben. Bron: Talent, hv-2, blok 5, 
paragraaf 4 Schrijven en formuleren: 
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14 Stap 4 en 5: nakijken en herschrijven. 
a. Controleer je tekst met behulp van het ‘Beoordelingsformulier schriftelijke 

beoordeling’. Wat kan beter? 
b. Wissel je beoordeling uit met een klasgenoot. Vertel elkaar welke argumenten je 

sterk en welke je minder sterk vindt. 
c. Gebruik het commentaar van je klasgenoot en je eigen antwoorden bij opdracht 

14a om je tekst aan te passen. 
d. Stuur de beoordeling als bijlage bij een zakelijke e-mail aan je docent.  

 
 
15 Kijk terug. 

a. Welke opdracht in deze paragraaf was voor jou het leerzaamst? Leg ook uit 
waarom deze opdracht voor jou zo leerzaam was. 

b. Welk deel van de schrijftaak ging jou het gemakkelijkst af? 
c. En welk deel kostte jou de meeste moeite? 
d. Heb je daar een verklaring voor? Leg je antwoord uit.
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