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Voorwoord 

De afgelopen jaren heeft de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het taalonderwijs in kaart 
gebracht. Daarbij is gekeken naar technisch lezen, het niveau van de taalvaardigheid van leerlingen en het 
taalonderwijs op taalsterke en taalzwakke basisscholen. Begin 2011 publiceerde de inspectie een rapport 
over de kwaliteit van het onderwijs in het schrijven van teksten (stellen). 

Veel basisscholen richten zich bij de verbetering van het taalonderwijs (vaak met goede redenen) op lezen 
en woordenschat. Schrijven en mondelinge communicatie krijgen minder aandacht binnen het totale palet 
aan taal. Hier schuilt een risico in, namelijk dat het taalonderwijs verschraalt tot een beperkt aantal 
onderdelen. Daarom wil de inspectie het schrijfonderwijs onder de aandacht brengen. 

Goed leren schrijven 
Goed leren schrijven is belangrijk. Kerndoelen en referentieniveaus geven weer op welke schrijfvaardig
heden en schrijftaken het onderwijs zich moet richten. Om in de maatschappij te kunnen functioneren 
moeten leerlingen zich schriftelijk goed uit kunnen drukken. 

Dit vraagt om de beheersing van verschillende schrijftaken, zoals corresponderen, een formulier invullen 
en een verslag schrijven. Dit is de communicatieve functie van schrijven. Daarnaast heeft schrijven ook een 
expressieve functie: schrijven om eigen ideeën en gevoelens op authentieke wijze uit te drukken. 
Schrijven gaat echter verder dan deze twee functies; het ondersteunt ook de kennisverwerking. Door te 
schrijven kunnen leerlingen opgedane kennis beter doorgronden, toepassen in nieuwe situaties en nieuwe 
inzichten krijgen. Deze functie wordt schrijvend leren genoemd. 

Schrijfonderwijs 
Schrijven is een complex proces. En ook schrijfonderwijs is niet eenvoudig. Leraren vinden vooral het geven 
van instructie in schrijven moeilijk. Bovendien blijkt het afstemmen van het schrijfonderwijs op verschillen 
tussen leerlingen lastig. Bij het leerstofaanbod ziet de inspectie veel vooruitgang ten opzichte van het vorige 
inspectieonderzoek ‘naar schrijven’ uit 1999. 

Over deze brochure 
Deze brochure bevat de uitkomsten van het onderzoek naar de kwaliteit van het schrijfonderwijs. Ook leest 
u suggesties waarmee een school zelf de kwaliteit van het schrijfonderwijs in kaart kan brengen en kan 
verbeteren. De inspectie heeft hiervoor een aantal deskundigen (bijlage 1) geraadpleegd. Zij kregen de vraag 
wat volgens hen de belangrijkste knelpunten zijn en hoe het schrijfonderwijs kan worden verbeterd. 

Scholen zijn vanzelfsprekend vrij in de keuzes die ze maken om het schrijfonderwijs te verbeteren, maar 
mogelijk bieden de suggesties in deze brochure handreikingen. Het invoeren van referentieniveaus kan een 
goede aanleiding zijn om met het schrijfonderwijs aan de slag te gaan. 

De hoofdinspecteur primair onderwijs en expertisecentra, 
Leon Henkens 
mei 2012 
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Kwaliteit van het schrijfonderwijs 

Onderzoeksopzet 
Het leren schrijven van teksten, ook wel stellen genoemd, is een belangrijk onderdeel van het taal
onderwijs. De inspectie onderzocht hoe onderwijs wordt gegeven in het leren schrijven van teksten.1 

Daartoe bezochten inspecteurs ongeveer tweehonderd basisscholen verspreid over Nederland. 
Zij observeerden lessen, spraken met leerlingen en leraren en bekeken teksten van leerlingen. Met behulp 
van een waarderingskader brachten de inspecteurs de kwaliteit van het schrijfonderwijs in kaart. 

Het waarderingskader bestaat uit vijf kwaliteitsaspecten: 
1. leerstofaanbod; 
2. tijd; 
3. didactisch handelen; 
4. afstemming; 
5. kwaliteitszorg. 

Resultaten en conclusie 
Vergeleken met het inspectieonderzoek uit 1999 is de kwaliteit van het leerstofaanbod verbeterd, al zijn ook 
daar nog aandachtspunten (figuur 1). De andere aspecten zijn echter nog steeds onder de maat. Dit geldt 
vooral voor het didactisch handelen, de afstemming en de kwaliteitszorg. Schrijven krijgt binnen de 
kwaliteitszorg van scholen nauwelijks aandacht. Dit is mogelijk een indicatie van het belang dat aan dit 
taalonderdeel wordt toegekend. 

Figuur 1 
Percentage scholen dat voldoet aan alle essentiële kenmerken van goed schrijfonderwijs 

65% 86% 32% 3% 4% 

Leerstofaanbod Tijd Didactisch handelen Afstemming Kwaliteitszorg 

Kwaliteitsaspect in procenten 

1 Spelling en grammatica zijn bij dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
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Leerstofaanbod 
Op bijna twee derde van de scholen (65 procent) is het leerstofaanbod voor schrijven volledig in orde. 
Het aanbod is dekkend voor de kerndoelen, de leerinhouden hebben een duidelijke opbouw van leerjaar 
1 tot en met leerjaar 8 én worden aangeboden tot en met het niveau van groep 8. 

Op scholen waar het leerstofaanbod niet in orde is, werken leraren vaak erg selectief met de schrijflessen uit 
de methode, zonder dat daar binnen de school goede afspraken over zijn gemaakt. Het gevolg is dat het 
onderwijs niet dekkend is voor de kerndoelen en dat het aanbod geen doorgaande lijn heeft. 

Tijd 
De meeste scholen (86 procent) plannen in groep 1, 2 en 3 ten minste één keer per week een (voorberei
dende) schrijfactiviteit. In groep 4 tot en met 8 hebben ze minimaal twee keer per maand een instructieles. 
Deze scholen voldoen hiermee aan de minimale criteria die de inspectie als ondergrens heeft gebruikt. 

Bijna twee derde van de scholen (60 procent) besteedt wekelijks in groep 5 tot en met 8 maximaal 45 
minuten aan schrijfonderwijs. Dit is weinig, want de totale tijd voor taal (inclusief lezen) is gemiddeld circa 
acht uur per week. 

Didactisch handelen 
Op slechts een derde van de scholen (32 procent) is de didactiek in orde. Dat wil zeggen dat ten minste 
driekwart van de leraren op die scholen alle indicatoren van de didactiek in voldoende mate in de praktijk 
brengt. De leraren op deze scholen geven doorgaans duidelijke schrijfopdrachten en plaatsen deze in een 
betekenisvolle context. 

Knelpunten doen zich voor bij de uitleg over de aanpak van de opdracht (schrijfstrategieën) en bij het geven 
van feedback. Teksten van leerlingen worden zelden met de leraar of met medeleerlingen besproken. 
Bovendien leren leerlingen te weinig hun teksten te herlezen en te reviseren. 

Afstemming 
Op slechts 3 procent van de scholen volgen de leraren systematisch de voortgang in de schrijfontwikkeling 
én stemmen zij op basis van die gegevens hun aanpak af op verschillen in schrijfvaardigheid tussen 
leerlingen. Het volgen van de voortgang en het analyseren daarvan staan dus nog in de kinderschoenen. 

Kwaliteitszorg 
Het onderwijs in schrijven maakt klaarblijkelijk nog nauwelijks deel uit van de kwaliteitszorg van scholen. 
Slechts 4 procent bepaalt periodiek of het schrijfonderwijs en de resultaten ervan voldoen aan hun 
kwaliteitseisen en bevordert de deskundigheid van de leraren op het gebied van schrijfonderwijs. 

Niveau van de schrijfvaardigheid 
De inspectie onderzocht ook het niveau van de schrijfvaardigheid van leerlingen. Dit aspect wordt door de 
scholen in de loop van de schoolperiode niet bepaald met behulp van landelijk genormeerde toetsen uit 
een leerlingvolgsysteem. Deze zijn ook niet beschikbaar. Het onderdeel ‘schrijven’ maakt wel deel uit van de 
Cito Eindtoets. Hierin beantwoorden leerlingen vragen over de inhoud en het taalgebruik aan de hand van 
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een tekst. Dit toetsonderdeel is dus anders dan de onderwijspraktijk waarbij leerlingen zélf teksten 
schrijven. 

De inspectie heeft gekeken naar de percentages goed beantwoorde vragen op de Eindtoetsen van 2008, 
2009 en 2010. 

Tabel 1 
Deelscores schrijven van teksten op de Cito Eindtoets van 2008, 2009 en 2010 

2010 *Schoolgroep 2008 2009 

1 77 79 80 

2 76 78 79 

3 73 75 77 

4 70 73 74 

5 69 72 73 

6 67 68 70 

7 64 66 67 

* De schoolgroepenindeling van 2009 is gehanteerd. De schoolgroep is een indicatie van de achtergrond en de onderwijs
behoeften van de leerlingenpopulatie van de school. Deze indeling in schoolgroepen is gebaseerd op de ‘oude’ gewichten regeling, 

waarbij schoolgroep 1 de scholen omvat met 100% 1.0 leerlingen en schoolgroep 7 de scholen met >75% 1.9 leerlingen. 

Tabel 1 en 2 laten zien dat het percentage goed beantwoorde vragen lager is naarmate de schoolgroep hoger 
is. Voor het schrijven van teksten is in schoolgroep 1 bijvoorbeeld gemiddeld 80 procent van de vragen goed 
beantwoord, in schoolgroep 7 is dit nog maar 67 procent. Deze aanzienlijke verschillen zijn te zien bij alle 
taalonderdelen, behalve spelling. De percentages goed van de afzonderlijke jaren kunnen niet onderling 
met elkaar worden vergeleken, omdat de opgaven uit de toets niet elk jaar even moeilijk zijn. Uit de 
tabellen kan dus niet de conclusie worden getrokken dat de schrijfvaardigheid over de jaren heen verbetert. 

Tabel 2 
Deelscores van alle taalonderdelen van de Cito Eindtoets 2010 

Schoolgroep Schrijven van Spellen van Spellen van niet- Begrijpend lezen Woordenschat 
teksten werkwoorden werkwoorden 

1 80 74 78 79 77 

2 79 73 78 78 75 

3 77 72 77 75 73 

4 74 71 77 73 73 

5 73 71 76 71 69 

6 70 71 77 69 64 

7 67 70 77 65 58 

Totaal 77 73 78 76 74 
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In het kader van periodieke peilingen van het onderwijsniveau (PPON) zijn ook rapportages verschenen 
over schrijfvaardigheid. Op basis van deze peilingsonderzoeken is het echter niet goed mogelijk om 
algemene conclusies te trekken over het schrijfvaardigheidsniveau aan het einde van de basisschool. Uit de 
onderzoeken blijkt wel dat leerlingen bepaalde vaardigheden die met schrijven samenhangen (bijvoorbeeld 
informatie in een verhaal verwerken), beter beheersen dan andere (bijvoorbeeld verwerken van informatie 
in zakelijke teksten). De rapportages van de laatste peilingen van 2004 (gebaseerd op onderzoeken in 1999) 
laten ook zien dat het niveau nauwelijks is verbeterd ten opzichte van eerdere peilingen (Cito, 2004). 

Verbeterpunten 

Didactiek 
Procesgerichte didactiek, waarbij instructie over de aanpak van de schrijfopdrachten en feedback cruciale 
onderdelen vormen, is nog geen gemeengoed. Hoewel uit analyses van taalmethoden van het nationaal 
expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) blijkt dat de leerlijnen voor schrijven in de methoden 
gebaseerd zijn op procesgerichte didactiek, is dit in de praktijk nog te weinig zichtbaar. 

Rol van de leraar 
De uitwerking van de afzonderlijke lessen in methoden biedt leraren mogelijk nog te weinig houvast. 
Schrijven is een complex proces. Dat geldt ook voor het onderwijzen van schrijven. De expertise van leraren 
verdient op dit gebied een extra impuls. Leraren slagen er nauwelijks in om de schrijflessen af te stemmen 
op verschillen tussen leerlingen. Zij zouden instrumenten ter beschikking moeten hebben om de 
ontwikkeling van de schrijfvaardigheid van leerlingen in relatie tot tussendoelen te volgen. Dit is een 
voorwaarde voor afstemming. Dit vraagt ook dat leraren hun kennis van leerlijnen uitbreiden. 

Evaluatie 
Schrijven krijgt binnen de kwaliteitszorg van scholen nauwelijks aandacht. Dit is mogelijk een indicatie van 
het belang dat aan dit taalonderdeel wordt toegekend. Om de kwaliteit van het schrijfonderwijs te 
evalueren, kunnen scholen maar beperkt gebruikmaken van toetsgegevens uit leerlingvolgsystemen. Dat 
neemt niet weg dat de kwaliteit van het onderwijsleerproces bij schrijven geëvalueerd moet worden om 
verbeterpunten op te sporen. In het vervolg van deze brochure is een voorbeeld opgenomen van een 
werkwijze om een dergelijke evaluatie te kunnen doen. 
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Schrijfonderwijs beoordelen 

Hoe kan een school de kwaliteit van haar schrijfonderwijs beoordelen en verbeteren? Dit begint met een 
evaluatie van het huidige onderwijs. Alleen dan weet een schoolteam of en wat verbeterd kan worden. 

Meestal vindt een evaluatie van het onderwijs op twee manieren plaats: 
1. resultaten analyseren; 
2. kwaliteit van het onderwijsleerproces in kaart brengen. 

1. Analyse van de resultaten 

Toetsen 
Een school kan de Eind- en Entreetoetsen van Cito gebruiken om de schrijfresultaten te vergelijken met het 
landelijk gemiddelde en met voorgaande jaren. Voor schrijven bestaan helaas geen landelijk genormeerde 
voortgangstoetsen, zoals voor lezen en spelling. Daardoor is het ook niet mogelijk om trendanalyses op 
groeps- en schoolniveau te maken. 

Observatie-instrumenten 
Het schoolteam kan observatie-instrumenten en de registraties voor schrijven van de taalmethode 
gebruiken en de uitkomsten daarvan bespreken. Ook is het mogelijk om zelf een observatie-instrument te 
ontwikkelen. 

Portfolio’s 
Een andere mogelijkheid is het aanleggen van een portfolio met schrijfproducten en deze gebruiken voor 
reflectie: schrijven de leerlingen behoorlijke teksten, die voldoen aan de criteria van de betreffende 
schrijfopdracht? Portfolio’s hebben als voordeel dat de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid over een 
langere termijn zichtbaar wordt. Daarvoor zijn wel verschillende typen teksten nodig. 

Referentieniveaus 
Ook de referentieniveaus kunnen als richtlijn worden gebruikt voor de analyse van de resultaten. Voor 1F en 
2F voor schrijven is inmiddels een eerste uitwerking in leerstoflijnen beschikbaar (van Gelderen, 2010). De 
school kan deze uitwerking gebruiken om een beeld te krijgen van het niveau van de schrijfvaardigheid van 
de leerlingen gedurende de schoolperiode. 
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2. Kwaliteit onderwijsleerproces in kaart brengen 
Een school kan het schrijfonderwijs ook evalueren door het onderwijsleerproces onder de loep te nemen. 
Daarbij gaat het om de vraag wat de sterke en zwakke punten van het schrijfonderwijs zijn. Dit kan met de 
kwaliteitsscan die de inspectie heeft samengesteld (bijlage 2). Deze scan is gebaseerd op de indicatoren van 
het inspectieonderzoek en op de inbreng van de geraadpleegde deskundigen. Scholen kunnen hierin naar 
eigen inzicht indicatoren weglaten of juist eigen indicatoren toevoegen. 

De uitkomst van de kwaliteitsscan laat zien welke onderdelen van het schrijfonderwijs aangepakt kunnen 
worden en welke onderdelen (beter) geborgd kunnen worden. Dit geldt zeker als de kwaliteit van de teksten 
van leerlingen tegenvalt of als de leerlingen niet gemotiveerd zijn om teksten te schrijven. 



 

Schrijfonderwijs verbeteren en versterken 

Als eenmaal duidelijk is wat de kwaliteit van het schrijfonderwijs is, is het tijd voor de volgende stap: de 
kwaliteit verbeteren en/of versterken. 

Dat kan op een aantal manieren: 
1. aandacht besteden aan de invoering van een nieuwe (taal)methode voor schrijven; 
2. de deskundigheid van de leraren bevorderen; 
3. schrijven ook bij andere vakken toepassen; 
4. de schrijflessen vanuit het perspectief van de leerling verbeteren. 

1. Een (taal)methode goed invoeren en gebruiken 
Leren schrijven, het begeleiden van het schrijfproces en het onderwijzen ervan zijn complex. Veel scholen 
gebruiken voor het onderwijs in schrijven een taalmethode. Een zorgvuldige implementatie van een 
taalmethode is noodzakelijk om optimaal te kunnen profiteren van de mogelijkheden die de methode 
biedt. 

Deze vragen kunnen helpen bij de implementatie: 
�� Q`ae�[\�c\\i[f\c\e�mffi�[\�m\ijZ_`cc\e[\�c\\iaXi\e�[l`[\c`ab6 
�� Q`ae�[\�c\j[f\c\e�[l`[\c`ab6 
�� N\cb\�[`[XZk`jZ_\�XXegXbb\e�df\k\e�[\�c\iXi\e�`e�giXbk`ab�Yi\e^\e�fd�[\�c\j[f\c\e�k\�i\Xc`j\i\e6 
�� ?f\�nfi[k�[\�mffik^Xe^�mXe�[\�c\\ic`e^\e�^\mfc^[6 
�� ?f\m\\c�k`a[�`j�\i�mffi�jZ_i`am\e�ef[`^6 
�� ?f\�^\m\e�[\�c\iXi\e�[\�c\\ic`e^\e�fe[\ijk\le`e^�k`a[\ej�_\k�jZ_i`am\e6 
�� �NXk�mffi�kpg\�]\\[YXZb�^\m\e�[\�c\iXi\e�[\�c\\ic`e^\e�Xcj�q`a�k\bjk\e�jZ_i`am\e�\e�Xcj�[\q\�
 besproken worden? 

�� �N\cb\�fe[\ijk\le`e^�_\YY\e�[\�c\iXi\e�ef[`^�fd�_\k�^\n\ejk\�_Xe[\c`e^ji\g\ikf`i\�`e�giXbk`ab�� 
te kunnen brengen? 

Onderwijsbegeleidingsdiensten beschikken over schrijf- en taaldeskundigen die een school kunnen helpen 
bij een zorgvuldige en planmatige invoering van de taalmethode. 

Vijffasenmodel 
Leraren zouden zo veel deskundigheid op het gebied van schrijven moeten hebben, dat ze de mogelijk
heden van een taalmethode optimaal benutten en bovendien minder geslaagde lessen op verantwoorde 
wijze kunnen aanpassen of vervangen. Ze zouden ook eventuele tekortkomingen in de didactische 
uitvoering van de lessen moeten kunnen aanvullen. 
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De geraadpleegde deskundigen verwijzen in dit kader vaak naar het vijffasenmodel (Hoogeveen, 1993; 
Brouwer, 2010). Dit is volgens de deskundigen een aanpak waarmee een school het schrijfonderwijs kan 
verbeteren. Een uitgebreide beschrijving van het vijffasenmodel staat in bijlage 3. Uiteraard moet een 
school zich altijd kunnen verantwoorden als ze ingrijpende veranderingen aanbrengt in het aanbod van de 
methode. 

2. Deskundigheid van leraren vergroten 
Volgens de geraadpleegde deskundigen zijn niet alle schrijflessen in de methoden even goed uitgewerkt en 
slaan ze verschillend aan bij leerlingen. Voor succesvol schrijfonderwijs is de wijze waarop de leraren een 
methode gebruiken erg belangrijk; de (vak)didactische kwaliteiten van de leraar maken het verschil 
(Inspectie van het Onderwijs, 2009). Het inspectieonderzoek laat zien dat verbeteringen mogelijk zijn op 
het gebied van de didactiek en de afstemming. Dat verbeteringen op deze terreinen ook leiden tot betere 
schrijfresultaten van leerlingen blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. 

Er is nog weinig Nederlands onderzoek gedaan naar ‘wat werkt’ bij schrijven in het primair onderwijs. In het 
buitenland is er meer onderzoek naar gedaan. 

Samenvattend kan worden gesteld dat de volgende activiteiten bijdragen aan betere schrijfproducten 
van de leerlingen: 
�� �8Xe�_\k�Y\^`e�mXe�_\k�jZ_i`a]gifZ\j�Y\[\eb\e�[\�c\iXXi�\e�[\�c\\ic`e^\e�`[\\�e#�qf[Xk�[\�c\\ic`e^\e� 
weten waarover zij kunnen schrijven. 

�� �;\�c\iXXi�\e�[\�c\\ic`e^\e�Y\i\`[\e�jZ_i`a]fg[iXZ_k\e�dfe[\c`e^�mffi�\e�q\�]fidlc\i\e�_Xi[fg� 
denkend zinnen. 

�� �<i�q`ae�[l`[\c`ab\�\e�ZfeZi\\k�fdjZ_i\m\e�jZ_i`a][f\c\e#�qf[Xk�c\\ic`e^\e�gi\Z`\j�n\k\e�nXXi�q\� 
hun aandacht op moeten richten. 

�� �;\�c\iXXi�^\\ɘ�`e_fl[\c`ab\�fe[\ijk\le`e^�k`a[\ej�_\k�jZ_i`a]gifZ\j1�jcl`k�[\�`e_fl[�mXe�[\�k\bjk� 
aan bij het doel en is deze gericht op ‘het publiek’ waar hij voor bedoeld is? 

�� K`a[\ej�_\k�jZ_i`am\e�_\ic\q\e�[\�c\\ic`e^\e�[\�k\bjk�i\^\cdXk`^% 
�� ;\�c\\ic`e^\e�bi`a^\e�`ejkilZk`\�fm\i�jkiXk\^`\�e�mffi�_\k�gcXee\e�mXe�[\�jZ_i`aɘXXb% 
�� ;\�c\\ic`e^\e�bi`a^\e�`ejkilZk`\�fm\i�_\k�i\m`j\i\e�mXe�k\bjk\e% 
�� ;\�c\iXXi�^\\ɘ�^\i`Z_k\�]\\[YXZb�fg�[\�k\bjk% 

Het loont dus om te investeren in deskundigheidsbevordering van de leraren, gericht op deze activiteiten. 
Voor een uitgebreid overzicht met literatuurverwijzingen, zie bijlage 4. Overigens zijn deze (en andere) 
activiteiten ook onderdeel van het vijffasenmodel in bijlage 3. 

3. Kansen benutten: schrijven bij andere vakken 
Scholen trekken relatief weinig tijd uit voor schrijven. Teksten leren schrijven gebeurt vooral in de 
taallessen. Het is echter goed om dit ook binnen andere vakken een plaats te geven (Elsacker e.a., 2010). 
Door schrijven een stevige plaats te geven bij andere vakken, kan de schrijftijd substantieel worden 
uitgebreid. 
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Verschillende typen teksten schrijven 
In het zaakvakonderwijs liggen volop kansen om leerlingen goede schrijfopdrachten te geven. Leerlingen 
krijgen les over een bepaald thema en schrijven in dat kader bijvoorbeeld een verslag, brief, interview of 
artikel voor de schoolkrant. Dergelijke schrijfopdrachten kunnen een positief effect hebben op de motivatie 
van leerlingen om te schrijven. 

Schrijfdidactiek toepassen 
Het is belangrijk dat de leraar een verbinding maakt tussen het schrijven in de taalles en schrijfactiviteiten 
bij andere vakken. De leerlingen moeten de schrijfaanpak die ze leren bij taal, ook (leren) toepassen bij 
andere vakken. Dat betekent dat de leraar de schrijfdidactiek uit de taalles ook toepast in de schrijf
opdrachten bij de zaakvakken. Als de taalmethode bijvoorbeeld werkt met het vijffasenmodel, dan zou de 
leraar dat ook bij de schrijfopdrachten bij de zaakvakken moeten doen. Op die manier oefenen leerlingen 
niet alleen tijdens de taalles hoe ze een schrijftaak moeten aanpakken, maar op alle momenten die zich 
daarvoor lenen. 

Kennisontwikkeling stimuleren 
Er is nog een andere reden om schrijven te verbinden met andere vakken. Schrijven binnen de zaakvakken 

kan een gunstig effect hebben op de kennisontwikkeling van de leerlingen. Door schrijven ontwikkelen ze 

nieuwe inzichten en krijgen meer grip op het onderwerp waar ze mee bezig zijn; ze ‘schrijven om te leren’. 

De schrijftaken bij andere vakken zouden echter ook van instructie moeten worden voorzien.
 
Bij de communicatieve functie ligt de nadruk op het overbrengen en verduidelijken van eigen ideeën en 

meningen aan anderen. Bij schrijvend leren wordt schrijven gezien als een manier voor kennisverwerving.
 

4. Perspectief van de leerling 
Tijdens de gesprekken die de inspectie met de leerlingen voerde, vertelden zij vaak schrijven ‘niet leuk’, 
‘saai’ of ‘moeilijk’ te vinden. Dit draagt uiteraard niet bij aan het verbeteren van de schrijfvaardigheid. 
Dfk`mXk`\�`j�\jj\ek`\\c#�q\b\i�mffi�afe^\#�fe\imXi\e�jZ_i`am\ij%�NXk�bXe�\\e�jZ_ffc�[f\e�fd�_\k�jZ_i`a]$ 
plezier te vergroten? 

Plan voldoende tijd in 
Leerlingen moeten schrijfopdrachten vaak in korte tijd uitvoeren. Taalmethoden trekken voor een complete 
schrijfopdracht vaak maar één les uit. En dat terwijl er veel komt kijken bij het schrijven van een tekst: 
oriëntatie op de opdracht, instructie, ideeën verzamelen, uitschrijven, tekst nalezen, bespreken, herschrij
ven, et cetera. Dit alles vraagt meer tijd. 

Weet waarover je schrijft 
Soms komen leerlingen moeilijk op gang bij het schrijven, omdat ze moeite hebben met bedenken 
waarover ze gaan schrijven. Dat is met name het geval als ze weinig weten over het onderwerp waarover ze 
moeten schrijven. Voor alle leerlingen geldt dat ze beter zijn toegerust voor de schrijftaak als ze genoeg over 
het onderwerp weten. Het is daarom van belang om aandacht te besteden aan de ‘contextualisering’ van 
een schrijfopdracht (Van Gelderen, 2010). Voordat de leerlingen daadwerkelijk de tekst schrijven, biedt de 
leraar hen ruimte om zich te oriënteren op het onderwerp van de tekst. Dat kan bijvoorbeeld door het 
onderwerp in de klas te bespreken, ideeën uit te wisselen, leerlingen informatie te laten verzamelen of 
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informatie over het onderwerp te geven. Ook bij schrijfopdrachten uit de taalmethode kan het nodig zijn 
aandacht te besteden aan de contextualisering van de opdracht. Soms gaan de opdrachten over 
onderwerpen waar de leerlingen niet veel van weten. 

‘Echte’ schrijfopdrachten werken stimulerend 
Om schrijven tot een zinvolle activiteit te maken, is het belangrijk dat teksten van leerlingen écht gelezen 
worden, bijvoorbeeld door medeleerlingen. Het werkt motiverend om de teksten te presenteren of te 
publiceren. De leraar kan de geschreven verhalen bijvoorbeeld opnemen in een boek, brieven versturen of 
verslagen in de schoolkrant zetten. 

Het lukt wellicht niet altijd om de schrijfopdrachten in een functionele situatie te plaatsen, maar ze moeten 
in ieder geval een duidelijke context hebben. Leerlingen moeten goed weten wat het schrijfdoel is, voor wie 
ze schrijven en om welke tekstsoort het gaat. 

Niet alles tegelijk 
Schrijfopdrachten mogen ook weer niet te complex zijn. Het lukt leerlingen doorgaans niet om op alles 
tegelijk te letten: inhoudelijke kenmerken, opbouw, stilistische kenmerken, grammaticale eisen en 
spelling. Kies dus enkele aspecten en laat die goed uitvoeren. 

Hulp bij het schrijven 
Leerlingen die ondanks een goede introductie op het onderwerp en een concrete opdracht moeite hebben 
met schrijven, zouden extra hulp moeten krijgen van de leraar. Bij veel leerlingen is de mondelinge 
taalvaardigheid verder ontwikkeld dan de schrijfvaardigheid. Leerlingen kunnen daarom op weg worden 
geholpen, als ze eerst vertellen over wat ze willen schrijven. Daarnaast kunnen ze hun teksten ‘in wording’ 
in groepjes aan elkaar voorlezen en suggesties krijgen over hoe ze de tekst kunnen afmaken. 

Teksten bespreken en feedback geven 
Een groot verschil tussen mondelinge en schriftelijke communicatie is de positie van de ontvanger van de 
boodschap. Bij spreken is de luisteraar aanwezig. De spreker kan op basis van directe feedback zijn eigen 
taalgebruik bijsturen en, waar nodig, verduidelijking geven. Bij schrijven kan dat niet, want de lezer bevindt 
zich op een afstand. 

Binnen het schrijfonderwijs kunnen schrijver en lezer wel direct contact hebben. Leerlingen bespreken 
bijvoorbeeld hun (opzet voor een) tekst met elkaar en geven verbetersuggesties. Het mes snijdt aan twee 
kanten: er is mondelinge communicatie en leerlingen kunnen hun schrijfvaardigheid en teksten verbete
ren. De tekstbesprekingen moeten aansluiten bij de schrijfopdracht of de aandachtspunten die centraal 
stonden. 

Feedback van de leraar of medeleerlingen kan gaan over verschillende kenmerken van een tekst. De 
feedback moet wel concreet zijn, anders heeft een leerling er niet veel aan. Met doorvragen kan de leraar 
voorkomen dat leerlingen alleen opmerkingen maken zoals ‘leuk’, ‘spannend’ of ‘interessant’. 
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Meer informatie 

Organisaties 

Om het schrijfonderwijs te verbeteren kan een school een beroep doen op een aantal organisaties: 
�� <og\ik`j\Z\ekild�E\[\icXe[j 
�� Gifa\ZkYli\Xl�BnXc`k\`k&GF$IXX[ 
�� EXk`feXXc�\og\ik`j\Z\ekild�c\\igcXefekn`bb\c`e^��JCF 
�� JZ_ffcY\^\c\`[`e^j[`\ejk\e 
�� CXe[\c`ab\�g\[X^f^`jZ_\�Z\ekiX 

Zij kunnen een school verder helpen bij de verbetering van het schrijfonderwijs en zorgen ervoor dat de 
beschikbare kennis over effectief schrijfonderwijs goed toegankelijk wordt gemaakt. 

Ontwikkelingen 
Verschillende organisaties en netwerken zijn bezig met het (verbeteren van) schrijfonderwijs. 

Universiteit van Amsterdam 
De Universiteit van Amsterdam zet samen met CED-groep een nieuw schrijfleesprogramma op waarin het 
aanleren van schrijfstrategieën centraal staat. Ze ontwikkelen ook trainingen in didactiek en het geven van 
feedback. De onderzoekers gaan zowel de effecten na van het programma als van de training en coaching 
van gebruikers van dit programma. 

Universiteit Utrecht 
De Universiteit Utrecht is samen met Avans Hogeschool en Cito bezig met een project om de kwaliteit van 
het schrijfonderwijs te verhogen door het didactisch handelen en de toets- en evaluatiepraktijk van leraren 
te verbeteren. De onderzoekers ontwikkelen onder andere lessenseries om de schrijfvaardigheid in de 
bovenbouw van het primair onderwijs te verbeteren. Ze besteden ook aandacht aan de beoordeling van de 
schrijfvaardigheid. 

Gronings Expertisecentrum, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, PCBO Leeuwarden, OPO Furore, de 
Gearhing en PCBO Littenseradiel 
Het Gronings Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie (Etoc) en het Lectoraat Taalgebruik en 
Leren van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden ontwikkelen een observatie- en beoordelingsinstrument 
voor de schrijf- en spreekvaardigheid. Ze doen dit op verzoek van en samen met vijf Friese basisscholen en 
gesubsidieerd vanuit middelen die de PO-Raad onder schoolbesturen verdeelt ter versterking van de 
onderzoeks- en ontwikkelfunctie op scholen (Vrijval SLOA-regeling). 
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Projectbureau Kwaliteit/PO-Raad 
In de loop van 2012 publiceert het Projectbureau Kwaliteit/ PO-Raad op de website www.schoolaanzet.eu 
een kwaliteitskaart over het schrijfonderwijs. De kwaliteitskaart zal bovendien een analyse van de leergang 
schrijven in taalmethoden bevatten. 

Overig 
Verschillende organisaties hebben schrijven momenteel als speerpunt. Dat geldt bijvoorbeeld voor: TOP 
Onderwijs Advies (een samenwerking van Edux Onderwijsadvies, BCO Onderwijsadvies en O2 
Onderwijsadvies), het Expertisecentrum Nederlands, Stichting Taalvorming, Onderwijs Maak Je Samen, en 
Impact Educatief. 
Ook andere organisaties dan de hier genoemde, zoals regionale begeleidingsdiensten, kunnen een school 
ondersteunen. 
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Bijlage 2. 

Kwaliteitsscan schrijfonderwijs 

Nee Enigzins Ja 

0. Algemeen 

Op onze school hebben leerlingen plezier in het schrijven van 
teksten; bijna alle leerlingen vinden schrijven leuk. 

1. Leerstof en doorgaande leerlijn 

We zorgen ervoor dat alle kerndoelen voor schrijven 
(kerndoelen 1, 5, 8, 9, 10, 11) aan de orde komen: 

�� �KY�kYf_Yb�]b�XY�[fcYdYb�Ž�hch�Yb�aYh�Ɓ�aYh�YYb�hUU`! 
methode (of een schrijfprogramma) die dekkend is voor de 
kerndoelen en wij volgen de methode/het programma 
vrijwel integraal, of 

�� �KY�aU_Yb�VYkigh�_YinYg�i]h�XY�aYh\cXY#\Yh�dfc[fUaaU� 
of we geven regelmatig een eigen invulling aan de 
schrijflessen, maar we zorgen er wel voor dat we die lessen 
ontlenen aan een leerlijn met schrijfdoelen die gebaseerd is 
op de kerndoelen of referentieniveaus. 

Ons leerstofaanbod is zodanig dat we leerlingen in staat 
stellen om de referentieniveaus* te kunnen realiseren: 

�� �FYZYfYbh]Yb]jYUi�ź:.�?cfhY�YYbjciX][Y�hY_ghYb�gW\f]^jYb� 
over alledaagse onderwerpen of over onderwerpen uit de 
directe leefwereld van de schrijver. 

�� �9Yb�Vf]YɖY �_UUfh�cZ�YaU]`�gW\f]^jYb�ca�]bZcfaUh]Y�hY� 
vragen, iemand te bedanken, te feliciteren, uit te nodigen, 
et cetera. 

�� �9Yb�_cfh�VYf]W\h �YYb�VccXgW\Ud�aYh�YYbjciX][Y�]bZcfaUh]Y� 
gW\f]^jYb"�9YbjciX][Y�ghUbXUUfXZcfai`]YfYb�]bji``Yb"� 
Aantekeningen maken en overzichtelijk weergeven. 

�� �9Yb�jYfg`U[�Yb#cZ�kYf_ghi_�gW\f]^jYb�Yb�XUUfV]^�ghi_^Yg� 
informatie uit verscheidene bronnen samenvatten. 

�� �9][Yb�]XYY�b �YfjUf]b[Yb �[YVYifhYb]ggYb�Yb�ZUbhUg]Y�b����� 
opschrijven in een verhaal, informatieve tekst of gedicht. 

* Spelling en grammatica zijn bij dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
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Nee Enigzins Ja 

1. Leerstof en doorgaande leerlijn 

�� �FYZYfYbh]Yb]jYUi�źG#Ż:.�GUaYb\Ub[YbXY�hY_ghYb�gW\f]^jYb� 
met een eenvoudige lineaire opbouw, over uiteenlopende 
vertrouwde onderwerpen binnen de school, werk en 
maatschappij. 

�� �9aU]`g�cZ�]bZcfaY`Y�Vf]YjYb�gW\f]^jYb�Yb�XUUfV]^�aYb]b[Yb� 
en gevoelens uitdrukken. Met behulp van standaard
formuleringen eenvoudige zakelijke brieven produceren    
en schriftelijke verzoeken opstellen. 

�� �Bch]h]Yg �VYf]W\hYb�Yb�]bghfiWh]Yg�gW\f]^jYb�kUUf]b� 
eenvoudige informatie van onmiddellijke relevantie voor 
jf]YbXYb �XcWYbhYb�Yb�UbXYfYb�kcfXh�cjYf[YVfUW\h"�9Yb� 
advertentie opstellen om bijvoorbeeld spullen te verkopen. 
Aantekeningen maken tijdens een uitleg of les. 

�� �JYfg`U[Yb�Yb�kYf_ghi__Yb�gW\f]^jYb�aYh�VY\i`d�jUb�YYb� 
stramien en daarbij informatie uit verscheidene bronnen 
vergelijken, samenvoegen en samenvatten. 
Onderhoudende teksten schrijven en overtuigen met 
Uf[iaYbhYb"�9Yb�Wc``U[Y �_fUbh�cZ�aiif_fUbh�aU_Yb" 

Uit de planning op onze school blijkt dat er een duidelijke 
opbouw is in de schrijflessen. De moeilijkheidsgraad van 
schrijfopdrachten neemt toe en de eisen die we aan teksten 
stellen, liggen steeds hoger. 

Wij benutten onder andere de zaakvakken als functionele 
context voor schrijfopdrachten. Wij zorgen er daarbij voor dat 
de schrijfaanpak die de leerlingen in de taallessen hebben 
geleerd, op een gelijksoortige manier in het zaakvakonderwijs 
terugkomt. 

We benutten de zaakvakken ook voor ‘schrijven om te leren’. 
Het accent ligt hier op schrijven om de lesstof beter te 
begrijpen. 

Wij hebben in de groepen 1, 2 en 3 een beredeneerd en 
gepland aanbod voor beginnend schrijven dat aansluit bij de 
leerinhouden van groep 4. 

2. Tijd 

In de groepen 4 tot en met 8 geven we minstens een keer in de 
twee weken een instructieles met een schrijfopdracht. 
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Nee Enigzins Ja 

We zorgen ervoor dat de leerlingen - naast de instructieles - 
voldoende tijd krijgen om de schrijfopdracht af te maken. 

We ruimen tijd in om de teksten te bespreken en te laten 
herschrijven. 

In het programma van de groepen 1, 2 en 3 staat minstens een 
keer per week een schrijfactiviteit gepland. 

3. Aanpak/didactiek 

6]^�gW\f]^ZcdXfUW\hYb�cf]�bhYfYb�kY�XY�`YYf`]b[Yb�cd�\Yh� 
onderwerp waarover ze gaan schrijven. 

We geven duidelijke schrijfopdrachten. 
We zorgen altijd dat we 
�� �XY�hY_ghgccfh�Xi]XY`]^_�aU_Yb��V]^jccfVYY`X�YYb�jYf\UU` � 

een verslag, een beschrijving); 
�� �YYb�Yld`]W]Yh�Wcaaib]WUh]YZ�XcY`�UUb[YjYb��V]^jccfVYY`X� 

vermaken, informeren, overtuigen, instrueren); 
�� �Xi]XY`]^_�aU_Yb�k]Y�XY�`YnYf�]g��V]^jccfVYY`X�]YaUbX�X]Y�U`� 

iets of nog helemaal niets van het onderwerp weet); 
�� Xi]XY`]^_�aU_Yb�kY`_Y�Wf]hYf]U�jccf�XY�hY_gh�[Y`XYb" 

In de instructieles besteden we expliciet aandacht aan 
(onderdelen van) het schrijfproces. Dat wil zeggen aan de 
manier waarop leerlingen de schrijfopdracht kunnen 
aanpakken (het voorbereiden van de opdracht, het ordenen 
van de informatie, rekening houden met het schrijfdoel, 
formuleringskwesties, stijl en toon, rekening houden met de 
lezer, aanpakken om teksten te herschrijven). 

We helpen de leerlingen tijdens het schrijven. De hulp richt 
zich vooral op de inhoud van de tekst en op de aanpak van de 
schrijfopdracht. 

5``Y�hY_ghYb�kcfXYb�[Y`YnYb"�BU�XY�gW\f]^əUU_�[YjYb�k]^�!�Yb# 
of medeleerlingen - altijd feedback op de geschreven tekst. 
Dat kan mondelinge of schriftelijke feedback zijn. Wij zorgen 
ervoor dat de feedback over de essentie van de schrijfopdracht 
gaat en aansluit bij de vooraf geformuleerde criteria. 
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Nee Enigzins Ja 

Bij de feedback besteden we ook aandacht aan de manier 
waarop de leerlingen de schrijfopdracht hebben aangepakt 
(het schrijfproces). 

In de schrijflessen zijn verschillende fasen van het schrijfproces 
herkenbaar. De leerlingen: 
�� d`UbbYb�XY�gW\f]^əUU_��jccfVYfY]XYb �cdnYh�aU_Yb�/ 
�� [UUb�XUUfbU�UUb�XY�g`U[�aYh�\Yh�Y][Yb`]^_Y�gW\f]^jYb/ 
�� Yb�fYj]gYfYb�XY�hY_gh��\YfgW\f]^jYb �UUbdUggYb�" 

Vorderingen volgen 

We volgen de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid van de 
leerlingen regelmatig en we doen dat (in de groepen 4 tot en 
met 8) op een gelijksoortige manier. Wij hebben daarover in 
het team afspraken gemaakt. 

Uit het volginstrument dat wij gebruiken kunnen wij afleiden 
hoe de leerlingen vorderen in relatie tot de landelijk 
uitgewerkte tussendoelen (of de referentieniveaus). 

We leggen de gegevens uit het volginstrument vast in 
groepsoverzichten. 

Afstemming 

We geven zwakke schrijvers extra ondersteuning of instructie. 

Goede schrijvers geven we complexere en uitdagendere 
schrijfopdrachten. 

Kwaliteitszorg 

Op onze school evalueren we de kwaliteit van het 
schrijfonderwijs. 

Op basis van evaluaties werken we aan verbetering van het 
schrijfonderwijs. 

We onderhouden onze deskundigheid op het gebied van het 
schrijfonderwijs door middel van scholing. Als we een nieuwe 
taalmethode of een nieuw schrijfprogramma invoeren, 
besteden we expliciet aandacht aan de leerlijn schrijven. 



 Bijlage 3. 

Vijffasenmodel voor het schrijfonderwijs 

Scholen kunnen op verschillende manieren de didactiek van hun schrijfonderwijs vormgeven. Er zijn 
bijvoorbeeld aanpakken waarbij gewerkt wordt met expliciete instructie over schrijfstrategieën. Er kan 
gewerkt worden met voorbeeldteksten of schrijfschema’s. In de kern hangen veel didactische aanpakken in 
methoden vaak samen met het verloop van het schrijfproces bij schrijvers: plannen, schrijven, reviseren. 
Veel van de geraadpleegde deskundigen zijn het erover eens dat het vijffasenmodel een goede invulling kan 
zijn voor een adequate didactiek voor het schrijfonderwijs. Door gebruik te maken van deze aanpak kan 
leerlingen op een gestructureerde manier geleerd worden om teksten te schrijven. (Hoogeveen, 1993; 
Brouwer, 2010) 

Vijffasenmodel voor het schrijfonderwijs 

1. Oriëntatie 
2. Schrijfopdracht 
3. Schrijven en hulp geven tijdens het schrijven 
4. Bespreken en herschrijven teksten 
5. Verzorgen en publiceren van teksten 

1. Oriëntatie 
In deze fase worden leerlingen voorbereid op de schrijfopdracht en krijgen ze input over het onderwerp 
waarover ze gaan schrijven. Als kinderen meer informatie hebben over het onderwerp waarover ze moeten 
schrijven, hebben ze minder moeite met het bedenken van de inhoud van hun tekst (‘stofvinding’). 

2. Schrijfopdracht 
In deze fase krijgen de leerlingen een duidelijke opdracht waarin in ieder geval wordt aangegeven waar de te 
schrijven tekst aan moet voldoen en voor wie de tekst geschreven wordt (lezerspubliek). Hierdoor weten de 
kinderen waar ze op moeten letten bij het schrijven van hun tekst. 

3. Schrijven en hulp geven tijdens het schrijven 
De leerlingen die ondanks een goede introductie op het onderwerp en een duidelijke opdrachtformulering 
moeite hebben met het schrijven van de tekst, krijgen hulp van de leerkracht en/of van andere leerlingen. 
Vaak helpt het leerlingen om eerst mondeling te verwoorden wat ze op willen schrijven. Vervolgens kan de 
leerkracht of een leerling helpen om deze gedachten goed op ‘papier’ (of computer) te zetten. De leerlingen 
die deze hulp niet nodig hebben, werken zelfstandig. 

28 



4. Bespreken en herschrijven van de tekst 
In deze fase gaan de leerlingen, begeleid door de leerkracht, in tweetallen of in een klein groepje na of de 
tekst voldoet aan de vooraf vastgestelde criteria. De leerlingen lezen elkaars teksten en doen suggesties voor 
verbetering van de tekst (peer response). De schrijver van de tekst beslist zelf welke suggesties hij of zij over 
wil nemen. Daarna herschrijft de leerling de tekst. Het werken met de computer is hierbij erg zinvol, omdat 
hierbij eventuele verbeteringen eenvoudig en snel aangebracht kunnen worden. 

5. Verzorgen en publiceren 
De teksten die leerlingen schrijven worden (voor)gelezen. Bij voorkeur wordt de tekst ook functioneel 
gebruikt: een brief wordt ook echt verstuurd; een gedicht wordt opgehangen in een lijst zodat iedereen de 
tekst kan lezen; de verhalen van de hele groep worden gebundeld tot een boek dat vervolgens een plaats 
krijgt in de leeshoek. Als een tekst ook daadwerkelijk door anderen gelezen wordt, is het ook voor leer
lingen duidelijk dat de tekst geen spelfouten mag bevatten en dat ook de lay-out goed moet zijn. 
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Bijlage 4. 

Betere teksten schrijven? De leraar doet ertoe 

Leidt beter schrijfonderwijs en extra aandacht voor de uitvoering van de schrijflessen nu ook tot betere 
teksten? 

In 2007 verscheen bij de SLO een inventarisatie van Nederlands onderzoek op het gebied van schrijven 
(Bonset en Hoogeveen, 2007). De auteurs trekken de conclusie dat er in verhouding tot de totale hoeveel
heid onderzoek naar het taalonderwijs in het basisonderwijs slechts weinig onderzoek is gedaan naar 
schrijfonderwijs. Er is naar de mening van de auteurs weinig kennis beschikbaar gebaseerd op Nederlands 
onderzoek over ‘wat werkt’ in het schrijfonderwijs. Uit onderzoek naar bepaalde vaardigheden bij 
leerlingen, leiden zij echter wel af dat er een samenhang is tussen plannings- en reviseervaardigheden van 
leerlingen en de kwaliteit van teksten. Ook strategieën als ideeën genereren aan het begin van het schrijf
proces en het regelmatig herlezen van de tekst tijdens het schrijven hangen positief samen met de tekst
kwaliteit (Bonset en Hoogeveen, 2007; pag. 25 en 53). Het onderwijs zou zich op deze aspecten van het 
schrijfonderwijs kunnen richten om de kwaliteit van de teksten van leerlingen te verbeteren. 

Uit buitenlands onderzoek naar het effect van het schrijfonderwijs op teksten van leerlingen blijkt dat 
specifieke instructie een positief effect heeft op de schrijfvaardigheid van leerlingen (Graham & Perrin, 
2007). In het algemeen gaat het om instructie in schrijfstrategieën voor het plannen van de schrijftaak en 
voor het reviseren van teksten. 

Naast instructie in strategieën hebben onder andere ook samenvattingen maken, hulp krijgen van 
klasgenoten, schrijven met focus (schrijven met concreet omschreven schrijfdoelen; leerlingen weten 
precies waar ze hun aandacht op moeten richten), en gerichte feedback ontvangen, een positief effect op de 
schrijfvaardigheid (Van Gelderen, 2011). 

In recent onderzoek uitgevoerd in Vlaanderen (Verheyden, 2010) is gekeken naar de wijze waarop leraren 
ondersteuning bieden in de schrijflessen en welke invloed dit heeft op de groei in de schrijfvaardigheid van 
de leerlingen. Uit dit onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid van leerlingen een erg 
grillig verloop heeft. Het onderzoek laat ook zien dat de interactie tussen leerling en leerkracht van invloed 
is op de kwaliteit van de teksten. Leraren die zich bij de ondersteuning van leerlingen vooral richten op de 
communicatieve aspecten van teksten (sluit de inhoud aan bij het doel en is de tekst ook gericht op ‘het 
publiek’ waar de tekst voor bedoeld is), bereiken meer dan leraren die vooral aandacht besteden aan de 
vormaspecten (spelling en stijl) van teksten. Leerlingen profiteren meer van leraren die eenduidige 
schrijftaken geven, die stevige inhoudelijke ondersteuning geven en die gerichte feedback verzorgen. 
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In het onderzoek van Verheyden bleek ook dat leerlingen baat hebben bij het mondeling voorbereiden van 
schrijfopdrachten en het hardop denkend zinnen formuleren. De schrijflessen hebben het meeste effect als 
de leraren hun ondersteuning goed afstemmen op de ontwikkeling van de leerlingen. 
Actieve betrokkenheid van de leerlingen alleen, blijkt volgens het onderzoek niet voldoende als voorwaarde 
voor ontwikkeling van de schrijfvaardigheid. De interactie (inhoudelijke kwaliteit, mate van responsiviteit) 
met de leraar naar aanleiding van de inbreng van de leerlingen, is belangrijker. 

De onderzoeker geeft aan dat er nog veel onderzoek nodig is om meer inzicht te krijgen in het verloop van 
de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid van leerlingen, maar dat de invloed van de leraar daarop groot is: 
‘Ten slotte hebben onze analyses de cruciale rol van de leerkracht in schrijfonderwijs blootgelegd, vooral 
(maar niet uitsluitend) voor kwetsbare leerlingen,…”(Verheyden, 2010; pag. 238).’ 
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