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Schrijflessen en zaakvakken verrijken
met didactische richtlijnen
Modern, activerend en geïntegreerd schrijfonderwijs

Het schrijfonderwijs is didactische en inhoudelijk op veel basisscholen voor verbetering
vatbaar. Er wordt weinig tijd besteed aan schrijflessen en niet alle leerkrachten bezitten
de juiste didactische vaardigheden. Schrijflessen moeten beter, minder tijd kosten voor
leerkrachten, maar wel functioneel en motiverend zijn voor leerlingen. Hoe dit bereikt
kan worden? Met behulp van didactische richtlijnen.
Schrijfniveau onder de maat
Schriftelijke communicatie wordt steeds
belangrijker. Het schriftelijk kunnen
overbrengen van een boodschap is in een
kenniseconomie van onmisbare waarde. Hoe
vaak worden er wel niet mailtjes verstuurd,
formulieren ingevuld en verslagen opgesteld?
Dit zal in de toekomst alleen nog maar meer
worden (Bouwer & Koster, 2016).
Echter, het schrijfniveau van veel leerlingen is
onder de maat. Zo’n 70 procent van de
basisschoolleerlingen kan eind groep acht
geen duidelijke schriftelijke boodschap
overbrengen (Bouwer & Koster, 2016). Dit is
niet opvallend als je
kijkt naar
hoeveel tijd
er volgens
de Inspectie
van het
Onderwijs
(2012)
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wordt besteed aan schrijven op de
basisschool: gemiddeld 45 minuten per week
Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat veel
leerkrachten het geven en nakijken van
schrijfopdrachten een tijdrovende en
moeilijke klus vinden. Hierdoor wordt
schrijven een ondergeschoven kindje en gaat
er meer aandacht naar deeldomeinen als
spelling en grammatica.

Modern, activerend en geïntegreerd
Er valt dus meer winst te behalen voor het
schrijfonderwijs en er is veel literatuur
beschikbaar over hoe dit zou kunnen. Toch is
bij deze literatuur niet altijd een concrete
vertaling naar de praktijk gegeven. Om juist
deze concrete vertaling te maken is de
beschikbare literatuur bestudeerd. Dit is
gedaan aan de hand van drie grote pijlers:
modern, activerend en geïntegreerd. Waarom
modern, activerend en geïntegreerd? Omdat
het belangrijk is dat het schrijven met de tijd
meegaat en wordt toegespitst op nieuwe
tekstvormen en moderne
communicatiemiddelen (modern) en omdat
schrijven stimulerend en motiverend moet zijn
voor leerlingen zodat ze actief meedoen in de
les (activerend). Daarnaast kan er voor de
leerkracht tijd bespaard worden als schrijven
wordt gekoppeld aan andere taaldomeinen en
zaakvakken (geïntegreerd).

10 didactische richtlijnen
Het resultaat van dit literatuuronderzoek:
10 concrete didactische richtlijnen voor
leerkrachten van het primair onderwijs om
betere schrijfopdrachten te geven. Deze
richtlijnen zijn niet bedoeld ter vervanging van
een taalmethode, maar kunnen
methodeoverstijgend gebruikt worden om
schrijfopdrachten in taallessen en zaakvakken
te verrijken. Bij de richtlijnen hoort een
document dat als naslagwerk kan dienen.

als er vervolgens een verbeteropdracht wordt
gegeven in plaats van een cijfer.
Zijn de schrijfopdrachten klaar? Dan moet hier
iets functioneels mee gedaan worden. Stuur
een e-mail echt op en plaats een verslagje in
de schoolkrant. Maak dit de leerlingen aan het
begin van de opdracht ook duidelijk. Hierdoor
worden leerlingen gemotiveerd om echt
aandacht te besteden aan de teksten. Een
tekst die ook daadwerkelijk door iemand
anders gelezen wordt moet er immers
verzorgd uitzien!

Een moderne, activerende en geïntegreerde
schrijfles is allereerst gericht op procesgericht
schrijven. Hiermee worden namelijk veel 21eeeuwse vaardigheden getraind. Het is
belangrijk dat de leerkracht begint met een
goede oriëntatie op het onderwerp van de
opdracht. Dit onderwerp is aangepast
aan de leefwereld van kinderen of speelt
in op de actualiteit. De schrijfopdracht
zelf is gericht op moderne
communicatiemiddelen en
10 concrete,
tekstvormen. Als hierbij het nut
methodeonafhankelijke
van de opdracht duidelijk wordt
didactische richtlijnen voor
gemaakt en als het een echte
leerkrachten van het primair
functionele opdracht is met een
onderwijs om moderne,
duidelijk doel en publiek, dan
leidt dat tot motivatie en
activerende en geïntegreerde
participatie bij de leerlingen en
schrijfopdrachten
zorgt dat voor een activerende
te geven
les. Voor het schrijven is het goed
als de leerkracht de leerlingen een
schrijfplan laat opstellen om houvast te
creëren. Daarnaast is het belangrijk dat
leerlingen eerst hun eigen teksten en teksten
van klasgenoten bekijken voordat de
Pilotklas Utrecht
leerkracht dit doet. Leerkrachten dienen
Aan de hand van deze richtlijnen is een
leerlingen hierbij een focus te geven, zodat ze
schrijfopdracht opgesteld. De opdracht is ook
precies weten waarop ze moeten nakijken. De
daadwerkelijk uitgevoerd op een pilotschool.
feedback, ook die van de leerlingen op elkaars
Een leerkracht van groep 8 van obs De Panda
teksten, is allereerst gericht op de
in Utrecht is met de richtlijnen en de opdracht
doelgerichtheid, vervolgens op de inhoud en
aan de slag gegaan en heeft hierbij een
ten slotte op de vorm. Er hoeft niet op alle
volledige schrijfles voorbereid. De opdracht
punten nagekeken te worden, maar er kan
bestond uit het schrijven van een e-mail aan
een selectie gemaakt worden. Het is effectief
Freek Vonk, de dierenexpert van Nederland.

Het is een voorbeeld van een
schrijfopdracht zoals die, aan de hand
van de richtlijnen, gegeven kan
worden na een willekeurige
biologieles. Uit de pilotles zijn
interessante bevindingen naar voren
gekomen die mogelijk in de toekomst
verder onderzocht kunnen worden.

“Juf, gaan we de
e-mail ook echt
opsturen?”

Toekomstperspectief
Tijdens de les deden vrijwel alle leerlingen
actief mee. Er vond veel interactie plaats in de
klas en er kwam een discussie op gang. “Ik
vind een e-mail sturen wel lastig, een brief
sturen vind ik makkelijker.” en “Mijn ouders
krijgen ook weleens een e-mail, dan staat er
bovenaan ‘Geachte’.” Freek Vonk was bij de
leerlingen bekend en sprak ze erg aan. Ook
het functionele aspect van de opdracht, het
daadwerkelijk versturen van de e-mail,
maakte de meeste leerlingen direct
enthousiast.
Uit de pilot kwamen veel punten naar voren
om op leerkrachtniveau bij stil te staan.
Leerkrachtniveau
 Wat naar voren kwam is dat het erg
belangrijk is wat de leerkracht doet, dus de
stappen die de leerkracht neemt en waar hij
of zij aandacht aan geeft. Het is aan te raden
dat leerlingen eerst elkaars teksten nakijken
voordat de leerkracht dit doet. Maar hier
moet de leerkracht dan wel ruimte voor
vrijmaken. Daarom is het goed om wat het
schrijfonderwijs betreft vooral in te zetten op
didactiek.
 De nakijkpunten vond de leerkracht van de
pilotklas in het begin wel lastig. Ze vond het
spannend om op slechts een paar punten na
te kijken. Wel merkte ze dat dit, toen ze het
later beter doorvoerde, veel nakijktijd
bespaart en leidt tot een duidelijke focus. Als
tip bracht ze naar voren dat het fijn is om
kant-en-klare nakijkpunten te hebben. Deze
criteria kunnen ook, in aangepaste vorm, aan
de leerlingen

gegeven worden om ze houvast te geven als
ze elkaars teksten nakijken.
 De leerlingen vonden het erg fijn om bij de
schrijfopdracht een voorbeeld van een e-mail
te hebben. Hierdoor wisten ze duidelijker wat
er van ze verwacht werd.
Ook op schoolniveau kwamen belangrijke
punten uit de pilot naar voren.
Schoolniveau
 Scholen moeten een eigen beleid hebben op
schrijven. Het kan lastig zijn als dit alleen
vanuit de leerkrachten komt. Met andere
woorden: schrijven moet meer podium
krijgen! In zo’n beleid kan bijvoorbeeld staan
dat er minimaal één keer per week een
schrijfopdracht gedaan moet worden die moet
voldoen aan deze 10 didactische richtlijnen.
Hierbij zouden leerkrachten kunnen kiezen of
ze een voorbeeldopdracht gebruiken (zoals de
beschreven e-mailopdracht),
zelf een opdracht creëren
of een opdracht uit
de taalmethode
“Het moet meer
verrijken.

podium krijgen.
Je moet het
schoolbreed
trekken.”

 Daarnaast is het
voor scholen aan
te raden om op
zoek te gaan naar

kansen en mogelijkheden. Zo werken veel
scholen, ook De Panda, met ‘Nieuwsbegrip’.
Dit is een methode met interactieve
leeslessen en is erop gericht om het
begrijpend lezen te bevorderen. Alle lessen
van Nieuwsbegrip zijn gericht op de actualiteit
en gaan in op onderwerpen uit het nieuws.
Het is een mooie kans om aan deze lessen een
schrijfopdracht te koppelen. Het onderwerp is
al bekend en speelt in op de actualiteit. Een
mooie brug naar een moderne, activerende en
geïntegreerde schrijfopdracht!
 Ten slotte kwam uit de pilot naar voren dat
dit schrijven niet alleen in de hogere groepen
aandacht mag krijgen. De ontwikkelde
didactische richtlijnen zijn in eerste instantie
gericht op groep 7 en 8. Echter, deze zijn met
een aantal kleine aanpassingen ook toe te
passen in de lagere groepen van de
basisschool. Zelfs de kleuters zouden er wat
aan kunnen hebben (met tekeningen in plaats
van schrijfopdrachtjes). Dit schoolbreed
trekken zorgt er dan voor dat er op een hele
school een schrijfbeleid ontstaat.
Het schrijven op de basisschool kan didactisch
en inhoudelijk beter en mag meer aandacht
krijgen. Deze richtlijnen kunnen hier een mooi
opstapje voor zijn!
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De pilot is uitgevoerd in groep 8 op obs De
Panda in Utrecht. Deze klas bestond uit 29
leerlingen waarvan de meerderheid
tweetalig is opgevoed.
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