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Wie schrijft, geniet

“Letters hebben geen tanden. Niets is zo vergevingsgezind als taal” (James Worthy 2017).

1. Inleiding

Schrijfonderwijs is belangrijk voor de (creatieve) ontwikkeling van studenten. Door
veel schrijfkilometers te maken, stimuleer je de taalontwikkeling. Studenten leren met
schrijfopdrachten om hun ideeën en gedachten aan anderen over te dragen. Ook kun
je, door creatieve en levensechte opdrachten, studenten stimuleren om bij hun eigen
stem te komen, wat weer bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling. Spelling en
grammatica zijn hierbij bijzaak, geen hoofdzaak.

Het schrijven van (creatieve) teksten is uitdagend, plezierig en iedereen kan meedoen.
Ook het voorlezen van eigen werk en er feedback op krijgen, vormt een belangrijk
onderdeel van het leren. Naar elkaar luisteren werkt aanstekelijk, geeft ontspanning en
plezier en helpt een ander weer om op nieuwe gedachten te komen. Kortom: het is
ook nog inspirerend. 

2. Deltion visie

Leren vindt volgens Didau (2015) plaats als er sprake is van ‘duurzaamheid’, ‘transfer’
en ‘rijke verbindingen’. Alleen dan kunnen er wezenlijke veranderingen plaatsvinden
bij de leerder. In de mbo-context staat het beroep dat de student wil leren centraal.
Daarnaast is het van belang dat hij dat beroep gaat uitoefenen in een maatschappij die
hij begrijpt en waarin hij kan functioneren. Daarvoor biedt het onderwijs burger-
schapsinhouden aan. De beroepsinhouden ervaart en oefent de student tijdens de
stage en in beroepslessen. Hij reflecteert tijdens de opleiding op zijn functioneren als
professional, op zijn eigen handelen en op zijn rol in de maatschappij. Actief denken
over vakinhouden leert hij onder andere bij Nederlands, door middel van spreken en
gesprekken voeren, schrijven en door na te denken over contexten – waar het kan –
gerelateerd aan het beroep. 
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Werken aan de eigen ervarings- en taalbasis doet een student onder andere door het
lezen van rijke teksten en boeken (vrij lezen) en door te oefenen met creatief schrijven.

Taal is verweven met alle facetten van het leven en is daarom automatisch een belang-
rijk onderdeel van het onderwijs. Taal is van cruciaal belang voor het functioneren van
studenten in alle vakken, in de stage en voor hun deelname aan de samenleving. Juist
op een beroepsgerichte instelling als Deltion College, dat een vanzelfsprekende bete-
kenisvolle context biedt waarin óók taal kan worden geleerd, liggen kansen om taal te
integreren in het onderwijs als geheel. Daarom moeten schrijfopdrachten levensechte
opdrachten zijn, die je raken en die echt gaan over waar je iets over te melden hebt. 

Volgens Smits & van Koeven (2014) is het discutabel of Nederlands echt het vaardig-
heidsvak is dat er in methodes van gemaakt is. Ze stellen dat we intuïtief denken dat
het werkt om hetgeen in de referentieniveaus wordt genoemd letterlijk met studenten
te trainen. Volgens hen is ‘tekstbegrip’, ‘woordenschat’ en ‘schrijfvaardigheid’ een
kwestie van frequent werken aan de ervarings- en taalbasis, van lees- en schrijfkilome-
ters maken en niet van aangeleerde trucjes. Bij veel studenten is de taalontwikkeling
niet toereikend om de teksten en oefeningen in de methode te kunnen begrijpen. Hier
is een belangrijke taak voor de opleidingen weggelegd. Door actief met schrijven bezig
te gaan, kun je ook vanuit taalachterstand mooie dingen maken. Door frequent te
oefenen, krijgt de taalontwikkeling een stimulans. De gewenste situatie binnen het
taalonderwijs (Nederlands) ziet er dan uit als in onderstaand model:

Figuur 1 – Visie op taal – Deltion College.

Het geven van feedback is essentieel voor leren. Over het algemeen is het goed om
impliciet feedback te geven. Dat kan door modeling (het geven van het correcte model)
en recasting (een fout verbeterd teruggeven) (Ritchhart 2015). Bij het geven van feed-
back is functionaliteit het uitgangspunt. Voor schrijven, bijvoorbeeld, stellen Smits &
van Koeven (2016) dat feedback eerst gericht moet zijn “op de ideeën in de tekst, de
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structuur van de tekst en de manier waarop de schrijver een persoonlijke stijl heeft ont-
wikkeld. Pas in de laatste plaats zou aandacht moeten zijn voor spelling en interpunc-
tie”. Dat, het liefst gericht op de toepassing in hun eigen schrijfproducten, waardoor
ze hun eigen werk uiteindelijk kunnen corrigeren. Onderstaande feedback-piramide
ondersteunt dit:

Figuur 2 – Feedback-piramide (bron: van Koeven 2016, naar ‘6 + 1 traits of writing’ Culham
2016).

3. Presentatie

In de presentatie geven we wat achtergrond, willen we de deelnemer laten ervaren hoe
het is om creatief met schrijven bezig te zijn en willen we in dialoog gaan om samen
de visie op (creatief ) schrijven verder vorm te geven.
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Doelgericht werken aan leesbevordering op het mbo 

1. Inleiding 

Leesbevordering krijgt nauwelijks aandacht op het mbo. Dat is aan de ene kant heel
verklaarbaar. Om te beginnen staat de mbo-student niet bepaald bekend als boeken-
liefhebber, dus waarom zou een school hier tijd en moeite in steken? Bovendien heeft
het lezen van fictie geen verplichte plek in het onderwijsprogramma, dus ook vanuit
dat oogpunt ervaren scholen geen prikkel om leesbevordering een plek te geven. De
uren Nederlands zijn bovendien ook hard nodig voor allerlei andere onderwerpen.
Aan de andere kant zou je juist verwachten dat mbo-scholen stevig zouden inzetten op
leesbevordering, aangezien het taalvaardigheidsniveau van de studenten door veel
docenten als onvoldoende wordt beoordeeld en lezen voor het plezier een bewezen,
substantiële bijdrage levert aan de taalontwikkeling. Lezen voor het plezier heeft een
positief effect op diverse taaldomeinen, waaronder ‘begrijpend lezen’ en ‘woorden-
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