
tekst, maar ook op de lezer. De tekst brengt inhoud naar de lezer en de lezer neemt
zijn kennis mee naar de tekst die hij leest. We moeten beide, tekst en lezer, ‘eer’ aan-
doen, wellicht consequenter en meer uitgebalanceerd dan we gewend zijn. De kwan-
titatieve benadering van leesvaardigheid en de kwantitatieve beschouwing van de tekst
zijn nuttig, maar blijken niet volledig te zijn. Daarom wordt bij de aanpak van verdie-
pend lezen ook gekeken naar de kwalitatieve elementen. Zo moet de bedoeling van de
auteur worden benadrukt, moet het grote idee van de tekst worden ontdekt, moet het
centrale thema worden gevonden en moet tegelijkertijd worden benut wat de lezer aan
kennis meeneemt naar de tekst. 

Leerlingen moeten een tekst leren lezen met de intentie die tekst te willen begrijpen,
er van te leren en erdoor vermaakt of geïnformeerd te worden. In het licht van de doel-
stellingen van verdiepend lezen, verschuift de aandacht van de aan te leren vaardighe-
den zoveel mogelijk naar het betekenis verlenen aan de tekst. Leerlingen moeten leren
om complexe teksten te lezen, omdat zij die vaardigheid nodig hebben om goed te
kunnen functioneren in de maatschappij. Verdiepend lezen is daarmee een concretise-
ring van de 21ste-eeuwse vaardigheden (Van de Mortel & Ballering 2014). De term
‘verdiepend lezen’ en de aanpak van verdiepend lezen worden in deze workshop behan-
deld. Wij hopen dat na deze workshop uw kijk op teksten in de les is veranderd. 

Referenties

Mortel, K. Van de & C. Ballering, C. (2014). Verdiepend lezen. Leerlingen begeleiden
bij het begrijpend lezen van complexe teksten. Amersfoort: CPS.

Ronde 7

Eric Besselink & Eline Seinhorst
Iselinge Hogeschool, Doetinchem
Contact: eric.besselink@iselinge.nl                                

elineseinhorst@gmail.com

Teksten schrijven in de basisschool: enjoyable én effectief

1. Inleiding

Het onderwijs heeft de taak om kinderen door middel van goede schrijfinstructies en
begeleiding schrijfvaardigheden aan te leren (De Smedt & Van Keer 2013). Toch is het
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onderwijs in het schrijven van teksten niet voldoende. De schrijfvaardigheden van
basisschoolleerlingen blijven achter (Kuhlemeier et al. 2013), er wordt te weinig tijd
besteed aan het schrijven van teksten en het didactisch handelen van leerkrachten is
niet toereikend. Leerkrachten vinden het moeilijk om een goede schrijfinstructie te
verzorgen en om leerlingen de juiste begeleiding te bieden (Inspectie van Onderwijs
2012). Een meer procesgerichte didactiek is gewenst en leerkrachten moeten leren hoe
zij leerlingen van de juiste feedback kunnen voorzien. Hoewel veel onderzoek is
gedaan naar effectieve schrijfdidactieken, blijkt er toch een kloof tussen de wetenschap
en de praktijk te bestaan (Koster & Bouwer 2016; Koster, Bouwer & Van den Bergh
2017). Evidence-based interventies worden door leerkrachten niet of te weinig ingezet
tijdens de schrijflessen (Harris et al. 2013). Voor leerkrachten is het goed om te besef-
fen dat zij leerlingen kunnen helpen om tot betere schrijfresultaten te komen. Zij moe-
ten goed weten wát zij hun leerlingen leren en hóe ze dat kunnen bereiken: welke
didactische aanpak is effectief en enjoyable? 

In het leernetwerk ‘Schrijven Kun je Leren’ van Iselinge Hogeschool is de afgelopen
drie jaar gewerkt aan het ontwikkelen van materialen waarmee leraren hun schrijfon-
derwijs kunnen verbeteren en waarmee leerlingen worden geïnspireerd om mooie en
goede teksten te maken. Dat heeft geleid tot twee multimediale pakketten voor de
groepen 4 tot en met 8 van het primair onderwijs: 

Betogen schrijven: het boek Ik vind iets, en jij…? Een wereld
vol meningen: 

http://www.iselinge.nl/ih_nl/betogendschrijven.php

Verhalen schrijven: het boek Mijn Pen heeft iets te Vertellen: 

http://www.iselinge.nl/ih_nl/verhalenvertellen.php 

In deze bijdrage gaan we in op de didactische achtergronden van de ontwikkelde mate-
rialen. 

1. Basisonderwijs

27

1

Conferentie 31_Opmaak 1  6/11/17  19:30  Pagina 27



2. Theoretische verantwoording

2.1. Essentiële componenten van schrijfinstructie

Wat maakt een schrijfinstructie een goede instructie? Allereerst moet de leerkracht
voor ogen hebben wat hij de kinderen wil leren. Bij goede schrijfinstructies gaat het
daarbij altijd om drie essentiële componenten (Koster et al. 2017): ‘schrijfstrategieën’,
‘zelfsturingsstrategieën’ en ‘kennis van de structuurkenmerken van het genre’.
Voorbeelden van schrijfstrategieën zijn: ‘Wat weet ik al allemaal over het onderwerp?’
of ‘Voor wie ga ik deze tekst schrijven?’. Een groter effect op de schrijfkwaliteit wordt
bereikt wanneer in de instructie ook aandacht wordt geschonken aan zelfsturingsstra-
tegieën (Graham et al. 2012). Bij zelfregulering leert de leerling vragen te stellen als:
‘Wat ga ik eerst doen, en wat daarna?’, ‘Klopt wat ik schrijf met wat ik wil bereiken?’.
Uit onderzoek blijkt dat zelfregulering een groot effect heeft op schrijfprestaties, met
name de combinatie van zelfregulerende en schrijfstrategische aandacht blijkt effectief
(Donker et al. 2014). In een goede instructie richt de leerkracht zijn aandacht op
zowel de schrijf- als op de zelfsturingsstrategieën. Een derde belangrijke instructiecom-
ponent wordt bepaald door het soort tekst dat kinderen gaan schrijven. Elk genre heeft
zijn eigen ‘codes’ en elk genre heeft een specifiek aantal begrippen dat het praten over
de tekst vereenvoudigt. In de instructie maken leerlingen kennis met de kenmerken
van het genre waarin ze gaan schrijven. 

2.2 Inhoud en talige kenmerken van het te schrijven genre

Elk genre heeft een eigen set van inhoud en kenmerken. Een betogende tekst, bijvoor-
beeld, is een tekst waarin de schrijver een standpunt inneemt, argumenten en voor-
beelden bedenkt en waarin hij nagaat hoe anderen over het onderwerp zouden kun-
nen denken. Mogelijke tegenargumenten worden gewogen en eventueel weerlegd.
Inhoudelijke eisen liggen vooral op het gebied van het onderwerp waarover geschre-
ven wordt. Belangrijk is dat de schrijver voldoende weet over het onderwerp waarover
hij een mening vormt. Hij weet dat er verschillende meningen over het thema bestaan
en bedenkt argumenten en voorbeelden om zijn standpunt te onderbouwen. Het
genereren van argumenten vraagt de nodige oefening. Het gaat immers niet alleen om
het bedenken van argumenten, maar ook om het ordenen ervan. Uit onderzoek blijkt
dat leerlingen minder moeite hebben met het bedenken van argumenten dan met het
bedenken van tegenargumenten (Dellerman, Coirier & Marchand 1996). Leerlingen
moeten zich bij het bedenken van tegenargumenten kunnen verplaatsen in de ander.
Daarnaast zijn er tal van andere inhoudelijke afwegingen die gemaakt moeten worden.
Voor wie schrijf ik dit betoog? Wat vindt de lezer van dit onderwerp? Waar is hij mis-
schien gevoelig voor?
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Naast inhoudelijke kenmerken kent het betoog ook talige kenmerken: eisen die aan
elke tekst gesteld kunnen worden, zoals ‘correcte spelling’ en ‘goede zinsbouw’.
Bovendien hebben betogende teksten genre-specifieke talige kenmerken. De structuur
van betogende teksten volgt een vast patroon: er wordt een thema gepresenteerd, daar-
na wordt een stelling ingenomen die met argumenten, tegenargumenten en voorbeel-
den wordt onderbouwd en aan het eind van het betoog wordt een conclusie getrok-
ken. Veel betogende teksten kenmerken zich dan ook door de klassieke indeling: ‘inlei-
ding’, ‘kern’, ‘slot’. Oorzaak-en-gevolgrelaties worden in een tekst helder door het juis-
te gebruik van verwijswoorden en voegwoorden. Daarmee wordt immers duidelijk hoe
verschillende beweringen zich tot elkaar verhouden. Een laatste talige eigenschap is het
gebruikmaken van betogende indicatoren. Hieronder verstaan we zinsfragmenten
waarmee de schrijver de denkstappen die hij maakt expliciet maakt, zodat het betoog
te volgen is. Bij het presenteren van argumenten worden dan bijvoorbeeld indicatoren
gebruikt als ‘ten eerste’, ‘ten tweede’, ‘behalve dat’ en ‘daar komt nog bij’. Ook voor
het genre ‘verhaal’ bestaat een dergelijke set: we verwijzen naar de inleiding bij het
boek Mijn Pen Heeft Iets te Vertellen, waarin we laten zien dat bij het schrijven van een
verhaal de aspecten ‘karakter’, ‘tijd’ en ‘plaats’ een grote rol spelen.

2.3. Didactische aanpak

Er zijn twee begrippen die in de literatuur veel genoemd worden als antwoord op de
vraag op welke manier de didactische aanpak aan kwaliteit kan winnen: modelling en
observerend leren. Wij beschouwen modeling als het geheel aan activiteiten dat de leer-
kracht onderneemt om tijdens zijn instructie, met behulp van voorbeelden (in de
vorm van videoclips met coping models of met voorbeeldteksten), hardop denkend en
in interactie met de leerlingen, de schrijf- en zelfsturingsstrategieën en de genreken-
merken te analyseren en te bediscussiëren.

2.3.1 Modeling en observerend leren

Braaksma, van den Bergh & van Hout-Wolters (2004) geven drie argumenten voor de
effectiviteit van modeling. Ten eerste roept modelen leerlingen op om soortgelijk te han-
delen. Ten tweede komt er cognitieve energie vrij voor het schrijfproces wanneer leer-
lingen alleen maar moeten kijken naar voorbeelden en nog niet hoeven te schrijven.
Ten slotte kan er meer aandacht geschonken worden aan metacognitieve vaardigheden
die een rol spelen bij het schrijven. 

Bij vrijwel alle lessen van de ontwikkelde materialen is een videoclipje beschikbaar.
Een leerling van dezelfde leeftijd vertelt daarin hoe zij of hij een schrijftaak (of pro-
bleem met schrijven) heeft aangepakt (een coping model). De clipjes zijn kort (tussen
de 1 en 4 minuten) en passen 1-op-1 bij de ontwikkelde leerlijn. In beeld zien de leer-
lingen ook de tekst die soms als gevolg van de hardop denkende leerling verandert. Bij
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deze lesactiviteiten zijn leerkrachtaanwijzingen uitgewerkt waarbij leerkrachten tips en
suggesties vinden om tijdens de instructie gebruik te maken van de videoclips en sug-
gesties vinden over welke vragen zij tijdens de instructie kunnen stellen aan hun leer-
lingen om een gesprek op gang te brengen. 

2.3.2 Modeling en interactieve gesprekken 

Schrijfonderwijs is geen onderwijs waarin alleen maar geschreven wordt. Met behulp
van de videoclips gaan leerlingen samen, en met de leerkracht, in gesprek over moge-
lijkheden om een schrijfprobleem met succes op te lossen. Door te modelen, nodigt de
leerkracht leerlingen uit om met hem en met elkaar afwegingen te maken, om te wik-
ken en te wegen, om voorstellen te doen en om deze te accepteren of te verwerpen. In
deze interactieve benadering van het schrijfonderwijs wordt erkend dat verschillende
taalvaardigheden zich in samenhang ontwikkelen, zoals mondelinge vaardigheden,
taalbeschouwende vaardigheden en vaardigheden om met elkaar over taal te praten in
een taal die past bij het te schrijven genre. De grenzen tussen de traditionele taaldo-
meinen worden geslecht: de taalpraktijk is ontkaveld (van Gelderen & van Schooten
2011). 

2.4. De leerkracht

De overtuiging van leerkrachten dat zij bepalend zijn voor het leersucces van hun leer-
lingen blijkt een belangrijke factor te zijn in de prestaties die leerlingen leveren. Het is
dus belangrijk dat leerkrachten (bijvoorbeeld door training of begeleiding) vertrouwen
krijgen in hun didactisch handelen (Graham et al. 2001). Dat vertrouwen kan slechts
ontstaan wanneer leerkrachten adequaat opgeleid zijn, inzicht hebben in effectieve
didactische strategieën en geleerd hebben om deze toe te passen. Uit onderzoek blijkt
dat, naarmate het vertrouwen in de eigen instructiekracht toeneemt, ook de schrijfre-
sultaten van leerlingen toenemen (De Smedt, Van Keer & Merchie 2016). De ontwik-
kelde materialen bieden leerkrachten uitgewerkte lesaanwijzingen. Daarnaast wordt de
laatste hand gelegd aan een nascholings- en opleidingsaanbod ‘Schrijven Kun je
Leren’, waarin deelnemers in een blended omgeving rond vijf kerntaken werken aan de
ontwikkeling van hun didactische vaardigheid in het verzorgen van schrijfonderwijs.
Onderwerpen die aan de orde komen, zijn: 

• zelfsturings- en schrijfstrategieën;
• modeling en observerend leren;
• feedback en peerfeedback;
• de inhoud: genres en leerlijnen;
• ontwikkelingsgericht evalueren van het schrijfproces.
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3. Tot slot

Het leernetwerk ‘Schrijven Kun je Leren’ is te volgen op: www.awonderwijs.nl/leernet-
werken/leren-schrijven/. 
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Thema’s en Taal: een paar apart! 

In Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) verbinden leerkrachten binnen thema’s
wereldoriënterende inhoud aan taalonderwijs. Ze ontwerpen een betekenisvol aanbod
aan activiteiten en stellen daarbij doelen op het gebied van wereldoriëntatie en taal-
vaardigheid. Ontwikkelingsgericht Onderwijs is gebaseerd op de pedagogische ideeën
van Vygotski. In de onderbouw staat het spel centraal; in de midden- en bovenbouw
is het onderzoek de leidende factor. 

Binnen een thema zijn rijke kansen te vinden om te werken aan inhoudsrijk taalon-
derwijs. Leerkrachten die kansen zien en die kansen ook bewust creëren, zorgen voor
belangrijke leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen. Ze ontwerpen zelf
leertrajecten waarbij instructies en het oefenen van taalvaardigheden zorgvuldig wor-
den gepland. We hebben het dan over ‘spreken’, ‘luisteren’, ‘lezen’ en ‘schrijven’.

Werken aan thema’s met een ontwikkelingsgerichte aanpak is een brede en vooral
functionele aanpak van het taalonderwijs. Communicatie en interactie zijn daarbij
essentieel. Gesprekken met de hele groep of met kleine groepen bevorderen de conti-
nuïteit en diepgang en zorgen voor samenhang in het aanbod aan activiteiten. De
eigen ervaringen van de leerlingen, de inhouden van de thema’s en de betekenisvolle
activiteiten bieden de leerkracht en de leerlingen houvast. 
De leerkracht is deelnemer en meerwetende partner. Door leerlingen te betrekken bij
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