
"U begrijpt toch wel wat ik bedoel?"  
Het belang van aandacht voor schrijfvaardigheid 
in de vakken. 
 6 juni 2018 Jannet van Drie, j.p.vandrie@uva.nl  

Research Institute Child Development and Education 



Geschiedenis: een talig vak 
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Leerling A 
Het ontstaan van de staat Israël heeft te maken met dat de zionisme een grote 
rol heeft betekend. De zionisten wilden een eigen Joodse staat. Dat kwam mede 
door de Holocaust toen er miljoenen joden werden vermoord. Ook heeft 
diaspora een grote rol gespeeld. 
 
Leerling B 
Dat de joden overal ter wereld zijn weggejaagd dat noem je diaspora in de WOII 
heeft de holocaust plaatsgevonden en zijn de meeste joden weggevoerd uit 
Nederland. Het zionisme is het politiek begrip voor een groep mensen die 
opkomt voor een joodse staat.                                               

VMBO-T eindexamen 2015 



OPDRACHT 
als ik op vakantie zal gaan en ik mocht kiezen zou ik voor griekenland 
kiezen. Want bij Griekenland zijn de mensen heel aardig en gezellig, bij 
zweden zijn het soort vikingen heet ruw en onaardig dit ging om de bevolking
  
klimaten  
In Zweden is de temperatuur heel laag dus het is koud er zijn veel bergen en 
daar ga ik dan alleen in de winter to. Bij de grieken is de temperatuur heel 
hoog dus het is lekker warm er is veel zee met warm water en helder water 
je kan bv goed snorkelen. 
cultuur 
de cultuur in griekenland is leuk omdat er dan feesten worden gegeven waar 
dieren worden geslacht en opgegeten daarna komt er een feest waar 
iedereen elkaars hande vast pakt en da een typische dans griekse dans gaat 
doen heel gezellig, zweden is met de vikingen cultuur en tradities heel ruw 
met vecht partijen en pipi lankous is daar een traditie 
…... 
eind. 

 



 
 

‘Door deel te nemen 
aan interacties 

ontwikkelen kinderen 
nieuwe manieren van 
handelen, spreken en 

denken’. Vygotsky 
 

Taal als voermiddel  
voor het denken en 
redeneren in de vakken.  

“Historical thinking 
and writing are 

inextricably linked.”. 
Monte-Sano, 2010.  



“Schrijfvaardigheid is de moeilijkste 
taalvaardigheid om te leren”  
(Bonset & Braaksma, 2008) 

Grote cognitieve belasting, door veel processen tegelijkertijd: 
– Aandacht voor inhoud en weergeven verbanden 
– Aandacht voor opbouw 
– Schrijven van goede zinnen 

• Taalgebruik, spelling, interpunctie 
• Plannen, reviseren, checken 

 
 



• Schrijven als doel in zichzelf (‘learning to 
write’) 
 

• Schrijven als middel voor het leren van 
vakinhoud (‘writing to learn’) 
 

• Schrijven als voertuig om kennis en 
vaardigheden te tonen (‘writing to display 
knowledge’) 



“To write is to learn” Janet Emig, 1977 

Door cognitieve processen als: 
– Herhalen van inhoud 
– Uitbreiden van inhoud; nieuwe relaties leggen, 

voorbeelden geven, implicaties benoemen, 
samenvoegen 

– Organiseren van inhoud: structuur van de tekst 
ontlokt bepaalde structurering van informatie, het 
leggen van nieuwe verbanden 

– Bewustwording: wat weet ik al wel/ niet; 
evalueren tekst > betere uitwerking ideeën, 
tegenstrijdigheden er uit halen etc. 
 

 



Bevindingen uit onderzoek  
Bangert-Drowns, Hurley & Wilkinson (2004) 

Miller, Scott & McTigue (2016) 
 

• ‘Writing to learn’ interventies leiden tot positieve (maar 
kleine) effecten op schoolprestaties. 

• Effecten worden versterkt door:  
– meer tijd besteden aan schrijven 
– reflectie op leerproces (inhoud, schrijfproces) 

• Effecten worden belemmerd door lange schrijftaken 
• Aansluiting leerdoelen, schrijftaak, en instructie 
• Schrijftaken kunnen ook bijdragen aan leesvaardigheid 

(Herbert e.a., 2013) 
 



• Schrijfinstructie in de vakken 

• Kennis van tekstgenres 

• Betere teksten  
• Meer leren  

Klein & Kirckpatrick (2010) 

Relatie met 
vakspecifiek 
redeneren 



 5 Ontwerpprincipes  
Graham & Perin, 2007; Miller e.a. 2016 

1.Strategie-instructie 

 
           2.Voorbeeld- 
              teksten 
3.Pre-writing 

 
       4.Interactie 
5.Authentieke taken 

'SEXI': State, Explain, 
Illustrate 

Jij bent dominee Philip Hoedemaker in Veenendaal. Je ziet 
dagelijks de mensen naar de fabrieken gaan, daaronder zijn 
ook veel jonge kinderen. … Je richt je brief aan dhr. W.H.J. 
Roijards, de schoolopzichter in het district Rhenen. Je hoopt 
hem er van te overtuigen dat er vooral iets gedaan moet 
worden aan de kinderarbeid. 

Uit: Genrespecifiek schrijven in de mens- en 
maatschappijvakken. Zie 
http://www.expertisecentrum-
mmv.nl/index.php/schrijven_in_de_klas_doel_project 



ontwerp obv             
5 ontwerp- 
principes 

training 
12 

docenten 

1. Vergroten bekwaamheden docenten 
2. Verbeteren vakspecifieke schrijfvaardigheid 

leerlingen 



Vergelijken bij aardrijkskunde in 
de brugklas 

Zie: http://www.expertisecentrum-
mmv.nl/index.php/schrijven_in_de_klas_lessen_ak 



Ontwerpprincipe 5: authentieke taak 

Je werkt bij een reisbureau en daar komt langs de familie Kruger. Je 
krijgt een opdracht van de familie Kruger. Zij kunnen niet besluiten naar 
welk Europees land ze op vakantie gaan en vragen jou een vergelijking 
te maken en hen te adviseren. De opdracht luidt: 
 
Vergelijk de Europese landen Ierland en Italië met elkaar op het gebied 
van landschappen, klimaten, bevolking en cultuur en formuleer een 
conclusie/advies aan de familie Kruger waar ze het best op vakantie 
kan gaan. 

 

Vergelijk de Europese landen Ierland en Italië met elkaar 
op het gebied van landschappen, klimaten, bevolking en 
cultuur . 



Ontwerpprincipe 1: Strategie – instructie 
Stappenplan 

1. Lees de opdracht en formuleer voor 
jezelf wat er precies gevraagd wordt 

2. Lees de bronnen en verzamel informatie  
3. Orden de informatie in het 

kolommenschema 
4. Beantwoord opdracht in klad 
5. Lees het klad goed door en schrijf 

definitieve versie 



Ontwerpprincipe 3: pre-writing 

  Nederland IJsland Signaalwoorden  
Landschappen   

  
  
  

  
En, toch, echter, 
maar, evenals, 
daarentegen, 
eveneens, ook, 
tegelijkertijd, 
terwijl, hetzelfde 
  
  

Klimaten     

Bevolking     

Cultuur      

Conclusie / 
advies  

    

  



Ontwerpprincipe 4: interactie 

• Tijdens prewriting: In duo’s schema invullen  
 

• Tijdens schrijffase: In duo’s tekst schrijven  
 

• Peer review: Ander duo kijkt na met 
correctiemodel (groen is fout in vergelijken/taal; 
rood geografische fout). Duo’s geven tips  

• Duo bekijkt tips en noteert wat volgende keer 
anders/beter moet 

 
 
 
 
 



Uitkomsten 
• Betere scores op tekstkwaliteit (in vgl 

voormeting) 
– Genre-specifieke aspecten 
– Algemeen schrijven 
– Niet op inhoud 

• Meer kennis over schrijven 
– Meer adviezen 
– Meer vakspecifieke adviezen 
– Meer product-gerelateerde adviezen 
– Meer proces-gerelateerde adviezen 

Van Drie, Janssen & Groenendijk, 2017 



Hallo meneeer en mevrouw Kruger, 
  
Ik heb gehoord dat jullie een vakantieland willen kiezen. Aan mij is nu de taak om de 
twee landen met jullie voorkeur te vergelijken. Ik ga het hebben over de 
landschappen van beide landen, de klimaten, de cultuur, de bevolking en tot slot de 
conclusie met advies. 
  
Het landschap van Italië is erg bergachtig. In dit land liggen veel grote steden 
waardoor er minder ruimte is voor natuur. In Ierland liggen niet veel grote steden, 
maar er is veel natuur. Dit land ligt minder hoog dan Italië maar er zijn wel wat 
bergen. 
 ……. 
De bevolking in Italië verschilt best veel per gebied. Langs de kust wonen ongeveer 
200 of meer mensen per km2  en in het binnenland ongeveer 50 tot 100 mensen per 
km2. In Ierland wonen niet zo veel mensen. Hier wonen 10 tot 50 mensen per km2 en 
in een grote stad als Dublin wonen soms wel meer dan 200 mensen per km2. 
  
De conclusie tussen deze twee landen is dus dat Ierland meer iets is voor de 
toeristen die een rustgevende vakantie willen en Italië meer voor de ondernemende 
toeristen, die musea en oude gebouwen of kerken willen bezoeken. Mijn advies voor 
jullie is om voor Italië te kiezen want  Italië is lekker warm en er is veel te doen en te 
bezoeken. Ik hoop dat jullie iets aan dit advies hebben gehad en veel plezier op 
vakantie! 
Met vriendelijke groet, NAAM 
 
  

publiek 

Inleiding 

Vergelijking 
regio’s 

afsluiting 



Waarom aandacht voor schrijven 
in de vakken? 

 Referentiekader Taal: Taal is een zaak van alle vakken!  
 Taal als voermiddel voor het denken en redeneren in de 

vakken. Elk vak kent vakspecifieke taal en stelt 
vakspecifieke eisen aan teksten. 

 Schrijven in de vakken leidt tot betere beheersing 
vakinhoud. 

 Meer aandacht voor diverse tekstgenres, waaronder 
informatieve teksten 

 Werken aan schrijfvaardigheid en vakinhoud tegelijkertijd 
• tijdwinst 
• verdieping, redeneervaardigheden 

 



Dank voor uw 
aandacht! 

 
Contact: J.P.vanDrie@uva.nl 

Taal en zaakvakken 
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