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Frankrijk, zomer 2010: Jochem van vijf  bezoekt met zijn familie een kasteel waar hij 

prachtige dingen ziet en erg enthousiast over is. In het kasteel ligt een boek waarin  be-

zoekers hun ervaringen kunnen opschrijven. Jochem  wil ook graag opschrijven wat hij 

gezien heeft en vindt het geweldig dat iedereen straks kan lezen wat hij opgeschreven 

heeft.  Hij doet zijn best, schrijft een verhaaltje en maakt er ook nog een mooie tekening 

bij. 

Sindsdien is de schrijver in hem geboren en probeert hij regelmatig briefjes te schrijven 

om iets duidelijk te maken. Hij heeft hier veel plezier in." Schrijven is vetleuk!", aldus 

Jochem... 

 

Hoe anders is het beeld dat we tegenwoordig in het onderwijs tegenkomen? Vele onder-

zoeken laten een weinig positief beeld zien over  de manier waarop aandacht wordt be-

steed aan het schrijven in het basisonderwijs. Leerkrachten geven aan schrijven een las-

tig vak te vinden, regelmatig worden de schrijfopdrachten uit methodes overgeslagen. 

Diverse peilingen  geven aan dat leerlingen schrijven  verhoudingsgewijs  het minst leuke 

en het moeilijkste onderdeel van taal vinden (Bonset en Hoogeveen, 2007). Daarbij komt 

dat schrijven wordt gezien als het ondergeschoven kindje van het taalonderwijs (Brou-

wer, 2010), zeker in een tijd waarin door het opbrengstgericht werken heel veel aan-

dacht wordt besteed aan onderdelen als technisch lezen en andere concreet meetbare 

onderdelen van taal. 

In dit artikel wordt aandacht besteed aan het schrijfonderwijs. Er wordt in beeld gebracht 

wat schrijven als vaardigheid inhoudt, vervolgens wordt gekeken naar kenmerken van 

effectief en goed schrijfonderwijs. Hierna wordt aangeven wat de huidige staat van het 

schrijfonderwijs is. Ten slotte wordt betoogd dat een kwaliteitskaart voor schrijven, het 

schrijfonderwijs een impuls zou kunnen geven en wordt, vanuit de beschreven theorie en 

praktijk, aangegeven wat de elementen zijn die een dergelijke kaart zou kunnen en moe-

ten bevatten. 

 

Schrijven 

Schrijven (stellen) is een complexe vaardigheid.  Een schrijver moet bij het samenstellen 

van zijn tekst met veel zaken rekening houden, wat een veelheid aan taal-  en denkhan-

delingen vereist (Flower & Hayes, 1981).Er vinden allerlei verschillende  cognitieve pro-

cessen plaats in het hoofd van de schrijver (de Glopper in Verhoeven, 1992). Het is be-

langrijk dat hier in het onderwijs rekening mee gehouden wordt. 

Het verschil tussen onervaren en competente schrijvers wordt heel duidelijk beschreven 

door Bereiter & Sardamalia (1987). Zij definiëren de stijl van onervaren schrijvers als 

knowledge telling; kinderen schrijven zoals ze praten, zonder rekening te houden met 

doel en publiek. Competente schrijvers maken daarentegen gebruik van knowledge 

transforming.  Een manier van schrijven waarbij heel duidelijk rekening wordt gehouden 

met het doel en het publiek. Jonge kinderen behoren tot de categorie onervaren schrij-



vers. Het onderwijs kan hen helpen om de stap van knowledge telling naar knowledge 

transforming te maken. Dit vraagt dus om goed schrijfonderwijs. 

 

Effectief schrijfonderwijs 

Ondanks dat er niet heel uitgebreid onderzoek is gedaan naar schrijfonderwijs en dat niet 

alle onderzoeken zich op hetzelfde richtten,  is er toch een algemene consensus over een 

aantal zaken die van belang zijn bij goed schrijfonderwijs (Franssen en Aarnoutse, 2003). 

Dit is samen te  vatten in drie thema's: procesgericht schrijfonderwijs,  instructieprinci-

pes en leeractiviteiten en de schrijfopdracht.  Een aantal jaren later concluderen  Bonset 

en Hoogeveen (2007) het volgende: 

 Aan het schrijven van teksten gaan voorbereidende activiteiten vooraf (zoals stofvin-

ding  en planning). 

 Er komen verschillende tekstsoorten aan de orde die van belang zijn in het schoolse 

en naschoolse leven. 

 Leerlingen leren genre- en tekstkenmerken kennen en toepassen. 

 Leerlingen schrijven teksten met een doel en voor een publiek. 

 In de lessen ligt het accent op het schrijfproces en op het aanleren van schrijfstrate-

gieën. 

 Er vindt reflectie plaats op de schrijfcontext, het schrijfproces en het schrijfproduct. 

 Teksten worden becommentarieerd en besproken; met de leerkracht, maar ook met 

medeleerlingen 

 Teksten worden herschreven en gepresenteerd (gepubliceerd). 

 

Deze punten komen  vrijwel overeen met punten die door de Glopper (Verhoeven 1992) 

en Huizinga (1994) zijn genoemd.  De genoemde aandachtspunten zijn vrijwel allemaal 

verwerkt in het fasenmodel voor schrijfonderwijs, een model voor effectieve schrijfdidac-

tiek. Dit model is als volgt opgebouwd (Kouwenberg en Hoogeveen, 2007 en Brouwer, 

2010): 

1. Oriëntatie:  in deze fase vindt oriëntatie plaats op het onderwerp waarover geschre-

ven gaat worden. 

2. Schrijfopdracht: in deze fase krijgen de kinderen een functionele en betekenisvolle 

schrijfopdracht, waarbij het doel en het publiek helder is. 

3. Schrijven en de hulp tijdens het schrijven; in deze fase krijgen kinderen waar nodig 

hulp bij het schrijven van de tekst 

4. Het bespreken en herschrijven: in deze fase krijgen kinderen feedback van de leer-

kracht of hun medeleerlingen op basis van vooraf vastgestelde criteria. Vervolgens 

worden de teksten herschreven. 

5. Het verzorgen en publiceren: in deze fase wordt de tekst gepubliceerd (in wat voor 

vorm van ook). 

 

Het fasenmodel is gebaseerd op de procesgerichte schrijfdidactiek. Het schrijfonderwijs 

dat zich baseert op dit uitgangspunt is gericht op het bieden van handvatten aan kinde-

ren  om een schrijftaak aan te pakken. Kinderen moeten leren hoe ze het schrijven van 

een tekst moeten aanpakken. In tegenstelling tot de productgerichte aanpak staat hier 

het schrijfproces en niet het schrijfproduct centraal.  Flower & Hayes (1981)  hebben uit-

gewerkt  welke cognitieve processen zich  bij een leerling afspelen  tijdens het schrijven 

van een tekst tijdens de procesgerichte didactiek: 

1. Plannen 

2. Formuleren 

3. Reviseren 



Belangrijk bij dit model is dat er sprake is van een recursief, een zich herhalend,  proces. 

Dat wil zeggen dat de stappen niet in een bepaalde lineaire volgorde plaatsvinden, maar 

dat ze in principe gedurende het gehele schrijfproces,van start tot eindproduct, afwisse-

lend een rol spelen. 

 

Staat van het schrijfonderwijs 

Uit bovenstaande blijkt dat er genoeg bekend is over hoe effectief schrijfonderwijs er in 

de praktijk uit moet zien.  De diverse onderzoeken en peilingen die inmiddels op het ge-

bied van schrijfonderwijs hebben plaatsgevonden, laten echter zien dat deze kennis nog 

niet is doorgesijpeld naar de onderwijspraktijk. 

In het onderwijsverslag 2008/2009 concludeert de onderwijsinspectie dat op veel scholen 

het schrijfonderwijs onder de maat is en dat het onderwijsveld  zeer gebaat zou zijn  bij 

meer kennis over effectief schrijfonderwijs.  Het onderwijsverslag laat zien dat vooral  de 

didactiek en de schrijfactiviteiten van leerlingen onderdelen zijn waar verbetering wense-

lijk is. 

Ook Krom (Krom e.a, in Bonset en Hoogeveen, 2007) en Huizinga (2004)  concluderen 

dat er het een en  ander ontbreekt  aan het schrijfonderwijs. Zo is er niet of nauwelijks 

aandacht voor plannen, reflecteren en reviseren. Er is weinig echte instructie op het ge-

bied van schrijven, laat staan dat er sprake is van procesgerichte instructie.  De interac-

tie en samenwerking laten te wensen over en het presenteren (publiceren) van geschre-

ven teksten komt niet vaak  aan bod. Daarbij komt nog dat de opdrachten volgens de 

onderzoekers een weinig communicatief karakter hebben, dat aanwijzingen over doel en 

publiek vaak ontbreken en er teveel aandacht is voor vorm en verzorgingsaspecten.  

In het rapport van de inspectie (2008/2009) wordt aangegeven dat de aandacht voor 

professionalisering op het gebied van schrijfonderwijs op scholen te wensen over laat.  Er 

zijn verschillende manieren om de kennis en vaardigheden van leerkrachten op het ge-

bied van schrijfonderwijs te verbeteren. Een van deze manieren is het opstellen van een 

kwaliteitskaart die door leerkrachten kan worden gebruik om hun schrijfonderwijs te op-

timaliseren. 

 

Kwaliteitskaart 

Het gebruik van kwaliteitskaarten in het onderwijs begint steeds vastere vormen aan te 

nemen. In het kader van de taal- en rekenverbetertrajecten die de afgelopen jaren heb-

ben plaatsgevonden zijn vele kwaliteitskaarten opgesteld (zie www.schoolaanzet.nl).  

Kwaliteitskaarten in het onderwijs zijn bedoeld om op een korte, duidelijke en vooral 

concrete manier in beeld te brengen wat belangrijk is binnen een bepaald inhoudsgebied. 

Bij het werken met een kwaliteitskaart is het van belang in het achterhoofd te houden 

dat deze is opgesteld  om handvatten te geven. Een kwaliteitskaart is geen instrument 

dat garanties en zekerheden geeft. Ook is het goed om zich te realiseren dat er altijd 

verschillende visies zijn op de manier waarop de kwaliteit van het (schrijf)onderwijs ver-

beterd kan worden en dat deze kwaliteitskaart een weergave is van een aantal van deze 

visies.  

 

In dit artikel wordt een kwaliteitskaart voor schrijfonderwijs toegelicht. Deze  kwaliteits-

kaart bestaat uit een checklist, met daarin een aantal criteria waaraan een goede schrijf-

les moet voldoen. Deze criteria zijn  verder uitgewerkt in een toelichting met daarbij een 

aantal concrete voorbeelden.  De voorbeelden zijn bedoeld om helder te maken hoe de 

criteria er in de praktijk daadwerkelijk uit kunnen zien en beschrijven gedragingen van  

de leerkracht en/ of  de leerlingen. In het onderstaande kader is ter illustratie een onder-

deel uit de kwaliteitskaart opgenomen. 



 

 

Illustratie kwaliteitskaart 

 

Checklist 

In de checklist is het onderdeel "de schrijfopdracht" terug te vinden: 

 

De schrijfopdracht (meer info) 

 de leerkracht zorgt ervoor dat de schrijfopdracht functioneel is. 

De schrijfopdracht omvat minimaal aanwijzingen over 

 het onderwerp van de te schrijven tekst 

 het soort tekst/ genre 

 het doel van de te schrijven tekst 

 het publiek 

 de eisen/ criteria waaraan de tekst moet voldoen. 

  

Toeliching 

In de toelichting is vervolgens meer informatie te vinden. Het onderdeel "eisen/criteria 

waaraan de tekst moet voldoen" is als volgt uitgewerkt. 

 

e) De eisen/ criteria waar de tekst aan moet voldoen. Maak vooraf duidelijk aan leer-

lingen aan welke criteria de tekst moet voldoen. Het is van belang daarbij een 

duidelijk onderscheid te maken tussen inhoudelijke criteria (tekstkenmerken o.a.) 

en technische criteria (lay-out en spelling). De nadruk moet liggen op de inhoude-

lijke criteria. 

 

Voorbeeld: 

Leerlingen in groep 7 krijgen de opdracht een advertentie te schrijven. Ze hebben 

daarbij de volgende criteria meegekregen. 

In de advertentie wordt een product of een dienst aangeboden. 

De kosten van het product/ de dienst worden duidelijk genoemd. 

De lezer wordt geënthousiasmeerd om het product te kopen. 

 

De zinnen zijn correct. 

De spelling is correct. 

 

Tip: het kan helpen deze criteria tijdens de les op het digibord te zetten zodat de 

leerlingen er steeds aan herinnerd worden. 

 



Het doel van de kwaliteitskaart is leerkrachten  inzicht te geven in wat belangrijk is in 

goed schrijfonderwijs en hoe dit op een praktische manier toegepast kan worden. Leer-

krachten kunnen de kwaliteitskaart gebruiken om kritisch naar hun eigen schrijflessen te 

kijken, dan wel een schrijfles vorm te geven. Uitgangspunt daarbij is steeds het verbete-

ren van de kwaliteit van het schrijfonderwijs. 

 

De kwaliteitskaart is gebaseerd op het eerder beschreven fasenmodel en kent  de vol-

gende opbouw: 

1. Oriëntatie op het onderwerp waarover geschreven gaat worden 

2. De schrijfopdracht 

3. Voorbereiding op het schrijven door de leerling(planning) en de leerkracht (instruc-

tie) 

4. Het schrijfproces 

a) Schrijven eerste versie 

b) Zelf lezen, reflectie, feedback 

c) Eindversie schrijven 

5. Presenteren en publiceren 

 

 

Gebruiksmogelijkheden kwaliteitskaart 

De kwaliteitskaart kent 4 verschillende gebruiksmogelijkheden. 

1. De kwaliteitskaart wordt gebruikt om de bestaande lessen uit de methode te verrij-

ken. 

2. De kwaliteitskaart wordt gebruikt om los van de methode effectieve schrijflessen te 

geven. 

3. De kwaliteitskaart wordt gebruikt om schrijflessen te koppelen aan de zaakvakken. 

4. De kwaliteitskaart wordt gebruikt als kijkwijzer om gericht lessen te observeren en 

na te kunnen bespreken (na een klassenbezoek of een collegiale consultatie). 

 

Bestaande lessen verrijken 

Kijkend naar de verschillende taalmethoden kan gezegd worden dat het nogal eens 

schort aan de lessen schrijven. Vaak is het zo dat er een of meerdere stappen uit de 

kwaliteitskaart ontbreken.  

Bij het gebruik van de kwaliteitskaart om bestaande lessen te verrijken, is het de bedoe-

ling dat een leerkracht met behulp van de checklist uit de kwaliteitskaart controleert in 

hoeverre een les voldoet aan de kenmerken van goed schrijfonderwijs en waar hiaten 

zitten. Vervolgens bepaalt de leerkracht waar en op wat voor manier hij de schrijfles gaat 

verrijken met elementen uit de kwaliteitskaart.  



 

Ter illustratie: 

Een leerkracht constateert met behulp van de checklist dat er in de opdracht uit de me-

thode geen ruimte is voor het geven van feedback op de tekst en de mogelijkheid om de 

tekst naar aanleiding van de feedback te herschrijven.   

De kwaliteitskaart geeft als toelichting aan dat er verschillende manieren zijn om feed-

back te geven op de geschreven eerste versie. Dit kan bijvoorbeeld klassikaal, door de 

leerkracht, maar ook door de medeleerlingen. Belangrijk bij het geven van feedback is 

dat dit is gekoppeld aan de opdracht die is gegeven (waarin ook duidelijke criteria moe-

ten zijn genoemd waaraan de tekst moet voldoen). 

De leerkracht  besluit op grond van deze toelichting het onderdeel feedback toe te voe-

gen aan de les door de leerlingen de opdracht te geven een eerste versie te schrijven, 

deze met een medeleerling te bespreken en op basis van die bespreking de tekst te her-

schrijven tot een definitieve versie. Bij het verstrekken van de opdracht stelt de leer-

kracht heldere criteria op waaraan de tekst moet voldoen. 

 

Op het moment dat besloten wordt bestaande lessen te verrijken is het belangrijk dat er 

rekening wordt gehouden met de beschikbare tijd. Het uitvoeren van de verschillende 

schrijffasen kost tijd.  Er zijn twee  manieren om hier mee om te gaan. Enerzijds kan er 

voor worden gekozen om de les binnen de daarvoor geplande tijd uit te voeren. Op dat 

moment is het van belang kritisch te kijken naar de opbouw van de les en de tijd die no-

dig is om de extra onderdelen uit te voeren. Er zullen zaken uit de oorspronkelijke les 

moeten worden geschrapt om ruimte te maken voor de extra onderdelen vanuit de kwali-

teitskaart. Ook bij het schrappen van onderdelen kan de kwaliteitskaart een hulpmiddel 

zijn. Een andere mogelijkheid is de les uit te voeren zoals die in de methode is gepland 

en de extra onderdelen toe te voegen en daar ook extra tijd voor in te ruimen. Deze tijd 

kan gevonden worden door andere lessen te schrappen.  

 

Los van een methode effectieve schrijflessen geven 

Bij het gebruik van de kwaliteitskaart om los van een methode effectief schrijfonderwijs 

te geven, gaan we ervan uit dat de lessen in de taalmethode los worden gelaten en dat 

de kwaliteitskaart wordt gebruikt om nieuwe lessen vorm te geven. Om de hele cyclus in 

de kwaliteitskaart te doorlopen zijn vaak drie tot vier lessen van minimaal 30 tot 45 mi-

nuten nodig. Bij deze manier van werken is het van belang dat de leerkracht er op let dat 

alle relevante onderdelen uit de leerlijn schrijven aan bod komen. De nieuwe leerstoflij-

nen schrijven, gebaseerd op de referentieniveaus (van Gelderen, 2010) kunnen hierbij 

een hulpmiddel zijn.  

 

Zaakvaklessen 

Bovengenoemde manier van werken geldt ook voor het gebruik van de kwaliteitskaart bij 

zaakvaklessen. Zaakvaklessen lenen zich bijzonder goed voor schrijfopdrachten.  Door de 

schrijfopdracht te koppelen aan het thema van de zaakvaklessen is er al een mooie start 

gemaakt met de  belangrijke contextualisering (het opdoen van kennis over het onder-

werp waar over wordt geschreven) van de schrijfopdracht. Hierdoor kost het schrijven 

(met name fase 1) niet nog meer extra tijd. 

 

Kijkwijzer 

De laatste toepassingsmogelijkheid is gericht op het gebruiken van de kwaliteitskaart als 

een kijkwijzer. De checklist kan ingezet worden tijdens klassenbezoeken of collegiale 

consultaties. De toelichting op de kwaliteitskaart kan vervolgens worden gebruikt bij het 



nabespreken van de klassenbezoeken en het formuleren van tips of aandachtspunten 

voor het schrijfonderwijs. 

 

 

Tot slot 

Het gebruik van de kwaliteitskaart moet uiteindelijk leiden tot meer inzicht in hoe goed 

schrijfonderwijs er uit ziet, daardoor beter en effectiever schrijfonderwijs, maar vooral 

meer plezier in het maken van teksten bij kinderen. Zou het niet mooi zijn als  dat kleine 

jongetje van vijf over een paar jaar met veel plezier aan een kwalitatief goede schrijfop-

dracht bezig is en zich daarbij een heuse schrijver voelt? 

 

 

Meer informatie over de kwaliteitskaart voor schrijfonderwijs is in te winnen bij de auteur 

van dit artikel. 
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