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SCHRIJFVAARDIGHEID ENGELS 
 
 
Dit lesvoorbeeld is voor havo 3 uitgewerkt, maar kan naar elk onderwijsniveau worden vertaald, waarbij 
leerdoelen/succescriteria aan de doelgroep worden aangepast. 
 
Voorbeeld: 
Klas 3 havo werkt aan een leerlijn voor schrijfvaardigheid, waarbij het gebruik van de schrijfopdrachten 
van de methode in een formatieve cyclus wordt ingebed. Eind februari doet de klas mee aan de afname 
van de DTT Engels schrijfvaardigheid. In de weken vóór de afname is de klas aan de slag gegaan met 
opdrachten voor creatief schrijven. Bij de schrijfopdrachten ná de afname werken leerlingen aan het 
verbeteren van hun schrijfvaardigheid mede aan de hand van de uitslag van de DTT. 
 
Creatief schrijven in 3 havo 
 
LEERDOEL: 
Je kunt een eenvoudig kort verhaal schrijven voor een blog of een digitale schoolkrant; je laat 
daarbij zien dat je over voldoende woordenschat beschikt om duidelijk te maken wat je wilt 
vertellen, en dat je met redelijke mate van nauwkeurigheid gebruik kunt maken van eenvoudige 
grammatica. 
 

ERK-niveau: A2+ 

Can do-statement: Kan zeer kort en elementair gebeurtenissen, activiteiten en 
persoonlijke ervaringen beschrijven 

Succescriteria:  

Afstemming op doel en publiek: Je kunt een verhaal vertellen voor de webpagina van je klas, met 
ten minste één verrassend element dat het verhaal leuk maakt voor 
de lezer. 

Tekstopbouw: Je verhaal heeft een logische opbouw met een begin, een kern en 
een slot. Je kunt zinnen aan elkaar verbinden met woorden als and, 
but, because, then, after, besides, either…or, in the end, in fact …., 
enz. en verwijswoorden gebruiken zoals his, them, this, which, that, 
enz. (al lukt dat niet altijd even goed). 

Woordenschat: Je kiest formuleringen die bij een verhalende tekst passen. Je 
gebruikt elementaire woordenschat die bij het verhaal past. Je kunt 
woorden afwisselen in een tekst, bijvoorbeeld door een paar 
synoniemen te gebruiken of dingen op een andere manier te 
zeggen. Af en toe moet je gebruik maken van omschrijvingen om 
duidelijk te maken wat je bedoelt, wat soms minder goed lukt. 

Grammatica Je kunt woorden en zinsdelen in de goede volgorde in een zin 
zetten. Je maakt tamelijk correct gebruik van eenvoudige 
grammatica. Je kunt met weinig fouten gebruik maken van 
tegenwoordige, toekomstige en verleden tijden, ook van een paar 
onregelmatige werkwoorden. 

Spelling: Je kunt korte zinnen correct schrijven en je spelt woorden redelijk 
goed, soms meer zoals je ze uitspreekt, zoals je tekst goed te 
volgen is. 
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Relatie met de DTT 
 
Succescriteria komen overeen met de hoofd- en deelaspecten die in de DTT worden getoetst. 
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Waar werkt de leerling naartoe? 
 
 

• Leerlingen krijgen inzicht in de succescriteria bij het schrijven van een creatieve tekst. 
• Leerlingen kunnen op basis van de opgestelde succescriteria schrijfproducten rangschikken op 

kwaliteit. 

 
 
Formatief evalueren – technieken 
a. Ranking 
b. Exit ticket 
 
Globale opzet 
 
• De docent verdeelt de klas in groepjes. Elke groep krijgt de opdracht 'Diving board' en vier 

uitwerkingen van de opdracht (het zijn uitwerkingen van het vorige schooljaar, anoniem gemaakt). 
Elk groepje moet de teksten in volgorde zetten van best tot minst goed en zijn keuze in het werkblad 
'Ranking' motiveren. 

• Vervolgens wordt er klassikaal teruggekoppeld: wat is de volgorde, en waarom? De docent leidt de 
discussie zodat leerlingen uiteindelijk komen tot een eensluidende rangschikking. 

• Tijdens de discussie noteert de docent de criteria die leerlingen hebben gebruikt voor de 
rangschikking. Uiteindelijk komen de leerlingen, begeleid door de docent, tot een lijst succescriteria 
op het bord. De docent helpt daarbij de leerlingen om de succescriteria bij deze opdracht (zie pag. 
1) in beeld te krijgen: wat zijn de criteria voor het schrijven van een creatieve tekst, en op welk 
taalniveau moeten de leerlingen kunnen schrijven? 

• De docent verzamelt de stencils met de uitwerkingen van de opdracht. 
• Leerlingen krijgen de opdracht 'Diving board' als huiswerk mee (alternatief: opdracht in de 

eerstvolgende les laten maken, het liefst zonder hulpmiddelen). 
• Aan het eind van de les krijgen de leerlingen een post-it ('Exit ticket') waarop ze schrijven met welk 

van de succescriteria zij de meeste moeite hebben. Leerlingen plakken de 'Exit ticket' op het bord 
bij het weggaan. 

• De docent gebruikt de informatie op de post-its om in de volgende lessen gerichte oefenactiviteiten 
in groepjes te organiseren. 
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Diving board 
 
 
You've been up on that diving board 
Making sure that it's nice and straight. 
You've made sure that it's not too slick. 
You've made sure it can stand the weight. 
You've made sure that the spring is tight. 
You've made sure that the cloth won't slip. 
You've made sure that it bounces right, 
And that your toes can get a grip  
And you've been up there since half past five 
Doin' everything... but DIVE. 
 
Shel Silverstein (1930-1999) 
 
From Shel Silverstein's poetry collection: Falling Up, published by Harper Collins in1996 (p. 24). 
 
Choose one of the following assignments: 
 
a. Prologue to the story 

What happened before the story began? Describe in 140-160 words one or more events that 
led up to the beginning of the story. 
Plot twists 

b. Give the story a new twist halfway through. Write a new middle section of 140-160  words. 
Describe an event that influences the course of this story. 

c. Different ending 
Could the story have a different ending? Write a new ending in 140-160 words. 

d. Follow-up of the story 
What happens after the ending of the story? Write a follow-up of the story in 140-160  words. 

 
Uit: Stepping Stones, vijfde editie, vmbo gl/tl, deel 3 
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Werkblad Ranking: Clarifying success criteria 
 
 

Groep: ………………………………………… 

 ………………………………………… 

Klas…………………………………….. 

 Omdat:… 

1.  

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

4.  
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Waar staat de leerling nu en hoe komt de leerling naar de gewenste 
situatie? (a) 
 
 

• Leerlingen krijgen inzicht in wat ze al wel en nog niet kunnen. 
• Leerlingen krijgen inzicht in hoe ze hun tekst kunnen verbeteren. 

 
 
Formatief evalueren – technieken 
a. Matching comments to work 
b. Three Questions 
c. Think-Pair-Share 
d. No hands up 
 
Globale opzet 
 
• De docent heeft eerder de opdrachten 'Diving board' verzameld en op de volgende manier 

nagekeken: 
- Drie passages in de tekst zijn omcirkeld. 
- Bij elke van de drie passages heeft de docent onderaan een open vraag gesteld (bijvoorbeeld: 

why did you use this conjunction?). Het kunnen passages zijn die een fout bevatten, maar ook 
passages die bijzonder goed of creatief zijn. 

• Leerlingen worden in koppels ingedeeld. Elke koppel krijgt de eigen twee uitwerkingen, de drie plus 
drie vragen op afzonderlijke blaadjes en het werkblad 'Three Questions'. 

• Leerlingen koppelen eerst met z'n tweeën de zes vragen aan de zes passages (drie voor elk werk). 
Daarna krijgt elke leerling het werk van zijn medeleerling en de drie bijbehorende vragen. 

• 'Think': Elke leerling geeft in het werkblad individueel antwoord op de drie vragen in het werk van 
zijn medeleerling. 

• 'Pair': Leerlingen bespreken de antwoorden met z'n tweeën. 
• 'Share': Klassikale terugkoppeling. De docent selecteert tien leerlingen via de app 'Pick Me!' ('No 

hands up'). Ieder moet één tip noemen waar ze het meest aan hadden. Een tip mag slechts één 
keer worden genoemd.  

• De docent vraagt een leerling om de tips op te schrijven en een 'Top Ten Tips' samen te stellen. 
• De docent hangt de 'Top Ten', na redactie, aan de muur.  
• Leerlingen herschrijven thuis hun verhaal aan de hand van de tips die ze van hun medeleerling 

hebben gekregen. 
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Werkblad Three Questions 
 
 

Leerling die de tekst heeft geschreven:  

Leerling die feedback uitlegt:  

Feedbackvraag 1: 

………………………………………………………………………………………………………………….…. 

 

Zo kun je het verbeteren: 

 

 

Omdat: 

 

Feedbackvraag 2: 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zo kun je het verbeteren: 

 

 

Omdat: 

 

Feedbackvraag 3: 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 

 

Zo kun je het verbeteren: 

 

 

 

Omdat: 
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Waar staat de leerling nu en hoe komt de leerling naar de gewenste 
situatie? (b) 
 
 

• Leerlingen reflecteren over succescriteria voor schrijfvaardigheid en bepalen wat hun positie is 
t.o.v. die criteria.  

 
 
Formatief evalueren - technieken 
a. 'Indirect corrective feedback' 
 
Globale opzet 
 
• De docent schrijft de volgende zin op het bord: "I felt nervous when the phone rang." 
• Leerlingen schrijven op een blaadje tien werkwoorden in het Engels die bij ze opkomen als ze aan 

deze zin denken. Daarna geeft elke leerling het blad door aan de leerling aan zijn rechter kant. 
• Leerlingen schrijven op het blad dat ze hebben gekregen, 5 personen, dieren of voorwerpen in het 

Engels op (bijv. mother, dog, car…). Daarna geeft elke leerling het blad door aan de leerling aan 
zijn rechter kant. 

• Leerlingen schrijven een verhaal van min. 100 woorden dat de woorden bevat van het blad dat ze 
hebben gekregen. De eerste zin van het verhaal is: "I felt nervous when the phone rang." 

• Als de leerlingen klaar zijn, onderstreept de docent de fouten in hun tekst. 
• Leerlingen krijgen (eventueel in een volgend lesuur) met z'n tweeën hun teksten terug. 
• Elke leerling zet in de tekst van zijn medeleerling, naast elk onderstrepen zinsdeel een code voor 

het soort fout: V voor 'verbs', W voor 'words', S voor 'spelling', T voor 'text structure' en O voor 'word 
order'. Hij geeft vervolgens de tekst terug aan zijn medeleerling. 

• Elke leerling doet een voorstel voor verbetering van de fouten in zijn eigen tekst. 
• Klassikaal: de docent herhaalt samen met de leerlingen wat de succescriteria zijn om een goed 

verhaal in het Engels te schrijven, die al in de vorige lessen aan de orde zijn geweest. 
• Aan het eind van de les vraagt de docent aan de leerlingen om te voorspellen hoe goed zij de DTT-

toets zullen maken door de smileys van toepassing aan de linker kant van het werkblad te 
omcirkelen.  

• Leerlingen schrijven hun naam op het werkblad, de docent verzamelt en bewaart ze. 
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Tip: Voor het vmbo kan deze tekst samen met de leerlingen worden aangepast in voor hen begrijpelijke 
taal. 
 

Mijn verwachting DTT uitslag 

1. Afstemming op publiek en doel 
(Hoe goed kun je doelgerichte teksten schrijven die zijn afgestemd op een bepaalde groep?) 

 

Je kunt een tekst schrijven in een toon en met 
woorden die passen bij het doel en de ontvanger 
van je tekst. 

 

 

Je kunt de formuleringen correct toepassen die bij 
een bepaald soort tekst horen. 

 

2. Tekstopbouw 
(Hoe goed kun jij een tekst opbouwen tot een logisch geheel?) 

 

Je kunt zinnen aan elkaar verbinden met woorden 
als and, but, because, then, after, although, as, as 
soon as, at the same time, besides, in case, 
either…or, in the end, in fact …., enz.  en 
verwijswoorden gebruiken zoals his, them, this, 
which, that, enz. 

 

 

Je kunt een tekst opbouwen, bijvoorbeeld 
inleiding, kern, slot. 

 

3. Woordenschat 
(Hoe goed kun jij de juiste woorden en uitdrukkingen kiezen om een goede zin/tekst te schrijven?) 

 

Je kunt woorden, zinnen en uitdrukkingen kiezen 
die passen bij het soort tekst en bij wat je wilt 
vertellen. Het moet wel een vertrouwd en niet 
ingewikkeld onderwerp voor jou zijn. 

 

 

Je hebt een goede beheersing van elementaire 
woordenschat. Je kunt woorden afwisselen in een 
tekst, bijvoorbeeld door synoniemen te gebruiken 
of dingen op een andere manier te zeggen. Af en 
toe moet je gebruik maken van omschrijvingen om 
duidelijk te maken wat je bedoelt. 

 

4. Grammatica en spelling 
(Hoe goed kun jij de juiste woorden kiezen om een goede zin/tekst te schrijven?) 

 

Je kunt woorden correct spellen en leestekens 
correct gebruiken. 

 

 

Je kunt woorden en zinsdelen in de goede 
volgorde in een zin zetten. Je maakt correct 
gebruik van eenvoudige grammatica.  
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Hoe komt de leerling naar de gewenste situatie? 
 
 

• Leerlingen reflecteren op hun eigen prestatie en bedenken stappen om verder te komen. 

 
 
Stap 1: VERGELIJK 
 
Leerlingen krijgen de uitslag van de DTT samen met het smiley-werkblad dat ze eerder hadden 
ingevuld. Ze vullen de rechter kolom in en vergelijken de uitslag met wat ze in de linker kolom hadden 
ingevuld. Ze vullen daarna het volgende schema in: 
 

Dit ging beter dan ik dacht:  
 
 
 

Dit ging minder goed dan ik dacht: 
 
 
 

Dit vind ik moeilijk: 
 
 
 

 
 
Stap 2: REFLECTEER 
 
Leerlingen formuleren een verbeterpunt waar zij de komende tijd extra aandacht aan gaan besteden. Ze 
vullen het volgende schema in: 
 

Verbeterpunt: Ik ga bij mijn volgende schrijfopdracht ……………………………………………………… 

Hoort bij succescriterium:  Afstemming op publiek en doel 
 Tekstopbouw 
 Woordenschat 
 Grammatica en spelling 

Wat ga je doen bij een volgende 
schrijfopdracht? 

Ik ga … 
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Als een leerling de volgende rapportage heeft gekregen, kan hij bijvoorbeeld het volgende opschrijven: 
 
 

Verbeterpunten:  Ik ga bij mijn volgende schrijfopdracht extra aandacht besteden 
aan hoe ik de tekst opbouw. 
Ik ga bij mijn volgende schrijfopdracht extra letten op de volgorde 
van de woorden in een zin. 

Hoort bij succescriteria:  Afstemming op publiek en doel 
 Tekstopbouw 
 Woordenschat 
 Grammatica en spelling 

Wat ga je doen bij een 
volgende schrijfopdracht? 

Ik schrijf eerst de tekst en ik arceer daarna in verschillende 
kleuren begin, kern en slot, om te kijken of ze er zijn, en of het 
klopt. 

Ik ga mijn docent vragen om extra oefeningen met voegwoorden. 

Ik dwing mezelf om in de volgende tekst minstens vijf 
verwijswoorden te gebruiken. 

Ik vraag aan een leerling die goed is in woordvolgorde om extra 
uitleg daarover. 

Ik maak de online oefeningen die ik van de leraar heb gekregen. 

Ik leg mijn schrijfproduct naast het word-order schema en ik 
controleer alle zinnen. 

… 

…. 

http://downloads.slo.nl/Documenten/DTTleerlingrapportageENschrijfgedetailleerdhavo.pdf
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Stap 3: ZOEK DE EXPERT 
 
 
De docent heeft vier borden opgehangen in de klas:  
1. Afstemming op publiek en doel 
2. Tekstopbouw 
3. Woordenschat 
4. Grammatica en spelling 
 
Elke leerling gaat bij het bord staan waar hij volgens de uitslag van de DTT het beste in is. Bij elk bord 
noteert een leerling de namen van alle leerlingen die bij dat bord staan op een post-it, die vervolgens op 
een zichtbare plek in de klas wordt geplakt.  
 
 

--------------- 
 
In de volgende lessen kan de docent weer werken met open schrijfopdrachten zoals eerder in dit 
lesvoorbeeld. Een techniek waarmee de succescriteria worden achterhaald, komt bij elke nieuwe 
opdracht weer aan de orde. Succescriteria bestaan zowel uit criteria voor taalgebruik (zoals grammatica, 
spelling of woordvolgorde), als uit specifieke criteria bij het tekstsoort van de opdracht (zoals de 
structuur van een brief). 
 
De 'experts' kunnen worden ingezet bij het aan elkaar geven van feedback: 
 
• Leerlingen maken de schrijfopdracht. 
• De docent voorziet de leerlingwerken van indirecte feedback (bijvoorbeeld door fouten te 

onderstrepen, coderen, met de techniek 'Three Questions'). 
• Leerlingen kiezen het succescriterium waarbij hun eerder geformuleerde verbeterpunt hoort; ze 

raadplegen een van de 'experts' in dat criterium voor feedback over hun werk. 
• Ze verbeteren vervolgens hun werk aan de hand van de feedback van de docent over de hele tekst 

en van de medeleerling over hun eigen ontwikkelpunt. 
• Leerlingen houden telkens hun progressie bij, bijvoorbeeld door middel van het onderstaande 

schema. 
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Vul in bij elke schrijfopdracht: 

++ (gaat veel beter) 

+ (gaat beter) 

0 (gaat hetzelfde) 

 gaat minder goed) 

  Uitslag DTT Schrijfopdracht 
1 

Schrijfopdracht 
2 

Schrijfopdracht 
3 

Mijn persoonlijke 
verbeterpunt 

  
   

Afstemming op 
publiek en doel 

• Ik kan een tekst schrijven in een toon en met woorden die passen bij het 
doel en de ontvanger van je tekst.  

    

• Ik kan de formuleringen correct toepassen die bij een bepaald soort tekst 
horen. 

    

Tekstopbouw • Ik kan een tekst opbouwen, bijvoorbeeld inleiding, kern, slot.      

• Ik kan zinnen aan elkaar verbinden met woorden als and, but, because, 
then, after, besides, either…or, in the end, in fact …. en verwijswoorden 
gebruiken zoals his, them, this, which, that, enz. 

 
   

Woordenschat  • Ik kan woorden, zinnen en uitdrukkingen kiezen die passen bij het soort 
tekst en bij wat ik wil vertellen. Het moet wel een vertrouwd en niet 
ingewikkeld onderwerp voor mij zijn. 

 
   

• Ik heb een goede beheersing van elementaire woordenschat. Ik kan 
woorden afwisselen in een tekst, bijvoorbeeld door synoniemen te 
gebruiken of dingen op een andere manier te zeggen. Af en toe moet ik 
gebruik maken van omschrijvingen om duidelijk te maken wat ik bedoel. 

 

   

Grammatica en 
spelling 

• Ik kan woorden en zinsdelen in de goede volgorde in een zin zetten. Ik 
maak correct gebruik van eenvoudige grammatica.  

    

• Ik kan woorden correct spellen en leestekens correct gebruiken. 
 

    

1 Dit lessenvoorbeeld is een bewerking van activiteiten ontwikkeld samen met de vaksectie Engels van CSG De Hoven Calvijn, Hardinxveld Giessendam en van Het Rhedens, Dieren. De 
omschrijvingen op deze pagina zijn voorbeeldmatig. Ze zijn het meest effectief als ze samen met de klas worden afgestemd bij het verhelderen van succescriteria. 
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SLO heeft als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 
een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en 
wetenschap. SLO heeft een onafhankelijke, niet-commerciële 
positie als landelijke kennisinstelling en is dienstbaar aan vele 
partijen in beleid en praktijk. 

Het werk van SLO kenmerkt zich door een wisselwerking tussen 
diverse niveaus van leerplanontwikkeling (stelsel, school, klas, 
leerling). SLO streeft naar (zowel longitudinale als horizontale) 
inhoudelijke samenhang in het onderwijs en richt zich daarbij 
op de sectoren primair onderwijs, speciaal onderwijs en  
voort gezet onderwijs. De activiteiten van SLO bestrijken  
in principe alle vakgebieden.
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