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Actueel Schrijven. Teksten leren schrijven bij Nieuwsbegrip

1. Inleiding

“Schrijven is de moeilijkste van de in het onderwijs te leren taalvaardigheden […]. Op
het onderwijs rust dus een zware en vrijwel exclusieve taak als het gaat om de ontwik-
keling van de leerlingen op dit gebied”. (Bonset & Hoogeveen 2007). 

Onderdeel van het taalonderwijs op de basisschool is dat leerlingen leren om teksten
te schrijven. Nieuwsbegrip, een veelgebruikte methode voor begrijpend lezen, biedt
sinds 2012 schrijflessen aan voor groep 5 tot 8 (leerlingen van 9 tot 12 jaar).

Hieronder gaan we in op de keuzes die we gemaakt hebben bij het opzetten van onze
leergang Nieuwsbegrip Schrijven. Doordat we tweewekelijks nieuwe lessen maken,
kunnen we de lessen steeds verbeteren.

Voor ons als leermiddelenontwikkelaars dienden zich twee hoofdvragen aan:

• doelstellingen: welke schrijfvaardigheden willen we kinderen leren?
• didactiek: hoe leren kinderen het beste schrijven?
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2. Doelstellingen van schrijfonderwijs

Sinds 2010 bestaan in Nederland de referentiekaders voor het onderwijs in taal en
rekenen. Deze geven duidelijk aan wat leerlingen moeten beheersen aan schrijfvaardig-
heid. Aan het einde van de basisschool moet de leerling minimaal ‘korte, eenvoudige
teksten schrijven over alledaagse onderwerpen of over onderwerpen uit de leefwereld’
(niveau 1F). Het streefniveau (1S) is: ‘de leerling kan samenhangende teksten schrij-
ven met een eenvoudige lineaire opbouw over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen
uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard’.

Die niveaus worden in de referentiekaders langs twee wegen uitgewerkt: 

a. schrijftaken (zoals ‘correspondentie’, ‘formulieren invullen’, ‘verslagen maken’) 
b. kenmerken van de taakuitvoering:

• samenhang;
• afstemming op het doel;
• afstemming op het publiek;
• woordenschat en woordgebruik;
• spelling, interpunctie en grammatica;
• leesbaarheid.

Het ligt voor de hand om schrijflessen rond schrijftaken (‘verslag’…) op te bouwen,
maar er is ook een andere mogelijkheid. Van Gelderen (2010) bespreekt de verschil-
lende functies die een schrijver aan teksten kan meegeven:

a. communicatieve functies: ‘beschrijven’, ‘instrueren’, ‘argumenteren’
b. expressieve functies: ‘verhalen’, ‘gedichten’, ‘vrije expressie’
c. conceptualiserende functies: ‘schrijvend leren’

Schrijfonderwijs in de basisschool, aldus Van Gelderen, kan het beste uitgaan van
functies. Uitgaan van vorm zou meer bij een beroepsopleiding aansluiten en de basis-
school is er voor basisvaardigheden. 

Bij Nieuwsbegrip hebben we die keuze voor functies overgenomen. Daarmee ontstaat
een goed werkbaar kader voor een leergang ‘schrijven van teksten’. Hoofddoel van een
les is altijd om één van de functies van schrijven te oefenen, bijvoorbeeld ‘instrueren’.
De les richt zich daarbij altijd op één van de kenmerken van de taakuitvoering, bij-
voorbeeld op ‘leesbaarheid’.
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3. Didactiek van schrijfonderwijs

Sinds de jaren 1980 (onderzoek van Hayes & Flower) is bekend dat goede schrijvers
een procesaanpak hebben: ze voeren een schrijftaak uit in fases en doorlopen één of
meerdere fases herhaaldelijk opnieuw. Sinds die tijd wordt ook al voorgeschreven om
schrijfonderwijs te geven via zo’n fasegewijze procesaanpak.

3.1 Procesgericht schrijven

Van Gelderen & Blok (1991) beschrijven uit welke elementen procesgericht schrijfon-
derwijs bestaat:

• voorbereidende activiteiten (stofvinding, planning);
• verschillende tekstsoorten; 
• genre- en tekstkenmerken; 
• aandacht voor doel en publiek;
• accent op schrijfproces en schrijfstrategieën;
• reflectie op schrijfcontext, schrijfproces en schrijfproduct;
• teksten becommentariëren en bespreken (door leraar én medeleerlingen);
• herschrijven en publiceren.

3.2 Strategieën

Een goede schrijver gaat strategisch te werk. Van Gelderen (2010) noemt als relevan-
te strategieën: 

• oriënteren op inhoud, doel, vorm en eigen kennis;
• afstemmen van aanpak op doel en publiek;
• bepalen of het doel bereikt wordt en de aanpak, zo nodig, bijstellen;
• evalueren van de tekst en, zo nodig, reviseren;
• reflecteren op de gehanteerde aanpak.

Ook Harris e.a. (2008) pleiten voor het gebruik van strategieën. Zij hebben een aan-
pak ontwikkeld, Self Regulated Strategy Development (SRSD) in Writing, waarbij
leerlingen voor verschillende functies een vaste strategie aangeleerd wordt.
Kenmerkend zijn de mnemonics (ezelsbruggetjes) waarmee leerlingen werken. Zo
leren leerlingen bijvoorbeeld dat ze, om een betoog te schrijven, gebruik kunnen
maken van TREE: Topic sentence, Reasons, Explain reasons, Ending.
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3.3 Voordoen

Een essentieel element van strategieonderwijs is dat de leerkracht de strategie uitge-
breid voordoet. Voor schrijfonderwijs betekent dat dat een docent hardop denkend op
het bord voordoet hoe hij of zij het schrijven van de tekst aanpakt. Een alternatief is
werken met voorbeeldteksten.

3.4 Rijke context

Zoals alle taalonderwijs, moet ook schrijven plaatsvinden in een rijke context: er moe-
ten activiteiten plaatsvinden die tot schrijven leiden, er moeten mogelijkheden zijn om
te publiceren en leerlingen moeten betrokken zijn bij elkaars schrijfproducten. Alleen
dan komen we toe aan procesgericht schrijven, het toepassen van strategieën en
omgaan met individuele verschillen. Zo ontstaat betekenisvol schrijfonderwijs en krij-
gen de leerlingen succeservaringen. Een leerkracht die een dergelijke rijke context pro-
beert te scheppen, zal ontdekken dat lees- en schrijfonderwijs steeds meer in elkaars
verlengde komen te liggen. Eigenlijk kunnen ze niet zonder elkaar (Anderson 2011).

4. Conclusies

Alle overwegingen rond doelen en didactiek hebben geleid tot een leergang
Nieuwsbegrip Schrijven. Belangrijkste uitgangspunten zijn:

• we koppelen schrijfopdrachten aan het Nieuwsbegriponderwerp (inbedden in de
context);

• een schrijfopdracht bestaat uit twee lessen (om voldoende ruimte te hebben voor
de verschillende fasen van het proces);

• we werken in een blok van zes schrijfopdrachten: vijf keer een schrijfopdracht en
één keer een reflectieles; 

• de functies van schrijven verdelen we evenwichtig over een blok;
• bij elke schrijfopdracht doorlopen leerlingen alle fasen van het schrijfproces en pas-
sen ze strategieën toe;

• bij elke schrijfopdracht staat één van de kenmerken van de taakuitvoering centraal
(bijvoorbeeld woordenschat en woordgebruik);

• de leerkracht doet altijd hardop denkend voor hoe hij/zij de tekst zou schrijven;
• de leerlingen werken samen met een schrijfmaatje.
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Schematisch zien de twee lessen van een schrijfopdracht bij Nieuwsbegrip er als volgt
uit:

les 1 les 2

1. context scheppen 8. reageren op schrijfproduct van
2. schrijfopdracht geven (tekstsoort) een schrijfmaatje
is ook doel van de les 9. herschrijven

3. hardopdenkend voordoen 10.publiceren/verzenden
aandacht besteden aan 11. reflecteren: hoe verliep het 
taakkenmerk schrijven?

4. inhoud verzamelen via associatie 
(woordenweb) of anders

5. tekstdelen (zinnen) oefenen
6. eerste versie schrijven
7. eerste versie controleren

De opzet sluit nauw aan bij een recent verschenen notitie van de Inspectie (2012).

5. De toekomst

Aan het begin van deze tekst gaven we al aan dat we door de werkwijze van
Nieuwsbegrip onze lessen steeds kunnen blijven verbeteren. De komende tijd zullen we
ons onder andere richten op goede beoordelingstechnieken en op meer afstemming
tussen lees- en schrijfonderwijs. Dat laatste schept kansen voor een rijkere context. We
werken in dit kader de komende jaren nauw samen met de Universiteit van
Amsterdam in het onderzoek Better Writing. Dat project onderzoekt het verbeteren
van het schrijfonderwijs door het te laten aansluiten bij leesonderwijs. 
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De OVSG-toets als aanzet tot vernieuwing
in het taalonderwijs

OVSG is een begeleidingsdienst die voornamelijk de scholen uit het gemeentelijk en
stedelijk onderwijs in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt.
Jaarlijks ontwikkelt deze pedagogische begeleidingsdienst basisonderwijs, op basis van
de koepelgebonden leerplannen, de OVSG-toets. 

De OVSG-toets is een toets waaraan ruim 800 scholen deelnemen en die wordt afge-
nomen op het einde van het zesde leerjaar (groep 8) in Vlaanderen. De toets onder-
scheidt zich van alle andere eindtoetsen doordat er toetsen voor alle vakken en alle
domeinen worden aangeboden en doordat er, naast pen- en papiertoetsen, ook prak-
tische proeven zijn. Voor ruim 18000 leerlingen is de OVSG-toets een eindtoets basis-
onderwijs. De scholen besluiten zelf in welke mate ze de cijfers integreren bij de rap-
portering. De resultaten zijn dus niet oriënterend voor het vervolgonderwijs.

In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de toetsen Nederlands. Voor Nederlands zijn er
pen- en papiertoetsen voor de domeinen ‘lezen’, ‘taalbeschouwing’ en ‘schrijven’. Bij
die toetsen hanteren de kinderen een (thematisch) bronnenboek. Dat heeft als voor-
deel dat ‘zuivere kennis’ in mindere mate wordt getoetst. Door het bronnenboek krij-
gen allerlei strategieën om met bronnen om te gaan extra aandacht. 
Naast de pen- en papiertoetsen zijn er ook praktische proeven. Voor Nederlands zijn
dat opdrachten binnen de domeinen ‘schrijven’, ‘spreken’ en ‘luisteren’. De toetsen
voor Nederlands worden in november aan de titularissen van de zesde klas bezorgd
door een regionaal adviseur. Tijdens dit ontmoetingsmoment is er aandacht voor dui-
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