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PROGRAMMA 

• Overzicht project  
• Onderzoeksuitkomsten 
• Presentaties lessenseries 
• Pauze met broodjes 
• Presentatie opbrengsten project 
• Discussie met panel en zaal  



Van alle vijftienjarige leerlingen is een op 
de zeven (13,8%) ‘functioneel analfabeet’ 
(PISA, 2012)  
Op het HBO en WO krijgen studenten 
bijspijkercursussen omdat hun 
schrijfvaardigheid onder de maat is.  

Willen leerlingen zich staande kunnen 
houden in een maatschappij met 
veranderlijke taalnormen en genres, 
dan zijn ze meer gebaat bij een aanpak 
die hun communicatieve vermogens 
vergroot. 

Het schoolvak Nederlands dient leerlingen bewust geletterd te maken. 



Leerlingen 
nemen niet mee 

wat ze bij 
Nederlands 

geleerd hebben 

Leerlingen 
formuleren  
slecht en 
onvolledig 

Teksten kennen 
geen structuur 
en samenhang 

Aandacht voor 
schrijven? Dat hoort 
bij Nederlands 

Schrijven?! Knippen en 
plakken van internet zul 
je bedoelen. 

DOEL GSM&M-project: In samenhang ontwikkelen van 
schrijfvaardigheid en vakspecifiek redeneren 



ontwerp obv             
5 ontwerp- 
principes 

training 
12 

docenten 

1. Vergroten bekwaamheden docenten 
2. Verbeteren schrijfvaardigheid leerlingen 



Consortium  
Docent School  Vak  
Evah den Boer Helen Parkhurst, Almere Nederlands (ism ckv) 

Douwe Dijksterhuis Helen Parkhurst, Almere Maatschappijwetenschappen 

Frans Diederen & 
Joop van der Kuip 

Sint-Odulphuslyceum, 
Tilburg 

Nederlands & 
Filosofie 

Safrien van de Leemkolk Montessori Lyceum Herman 
Jordan, Zeist 

Aardrijkskunde 

Jan de Kort Montessori Lyceum Herman 
Jordan, Zeist 

Economie 

Johan van Driel Ichthus College, Veenendaal Geschiedenis 

Arie Westerhout Ichthus College, Veenendaal Geschiedenis 

Lieke Holdinga &  
Roderik Egberink 

Sint-Vitus College, Bussum Nederlands & Geschiedenis 

Gianna Troiani  & 
Henri Boer 

Cartesius Lyceum, 
Amsterdam 

Maatschappijwetenschappen 

Talita Groenendijk & 
Jannet van Drie 

UvA Onderzoekers 



Consortium  



Bijeenkomsten 

• 5 bijeenkomsten vooraf 
– Achtergronden: writing-to-learn, schrijfprocessen 
– Ontwerpprincipes 
– Genres: vergelijken, verklaren, argumenteren 
– Beoordelen teksten 
– Ontwerpen lessen & feedback 



Uitgangspunt 1: Strategie - instructie 

1. achtergrondkennis over strategie activeren  
2. bespreken van de strategie  
3. modelleren van de strategie  
4. onthouden van de strategie  
5. ondersteunen van de strategie  
6. onafhankelijk gebruik van de strategie  

'SEXI': State, Explain,Illustrate. 



Uitgangspunt 2: Bestuderen 
voorbeeldteksten 

• Observerend leren 
• Voorbeeldteksten 

van leerlingen 
• Voorbeeldteksten 

van experts 



Uitgangspunt 3: pre-writing 

  Nederland IJsland Signaalwoorden  
Landschappen   

  
  
  

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

Klimaten     

Bevolking     

Cultuur      

Conclusie / 
advies  

    

  



Uitgangspunt 4: interactie 

• Tijdens pre-writing 
• Samen schrijven 
• Peer-review 

 



Uitgangspunt 5: authentieke taak 
In 1886 besloot de Tweede Kamer tot een groot onderzoek naar de 
leef- en werkomstandigheden van de arbeiders in Nederland. Een 
commissie wordt samengesteld die gaat kijken hoe het er aan toe gaat 
in de fabrieken in Nederland. Veenendaal, waar in die tijd veel 
fabrieken staan, wordt ook bezocht. 
Jij bent dominee Philip Hoedemaker in Veenendaal. Je ziet dagelijks 
de mensen naar de fabrieken gaan, daaronder zijn ook veel jonge 
kinderen. Omdat je hebt gehoord dat er een commissie langskomt die 
de arbeidsomstandigheden komt onderzoeken schrijf je alvast een 
brief aan één van de commissieleden. Je richt je brief aan dhr. W.H.J. 
Roijards. Hij is  schoolopzichter in het district Rhenen en dus 
verantwoordelijk voor het onderwijs in deze buurt. Je hoopt hem er 
van te overtuigen dat er vooral iets gedaan moet worden aan de 
kinderarbeid. 



Diverse lesontwerpen 

• 6 vakken 
• verschillende niveaus en leerjaren: brugklas – 

6 vwo 
• 3 genres 
• keuze ontwerpprincipes 
• verschillende schrijftaken 
• aantal lessen 
• samenwerking met Nederlands 

 
 

 



Onderzoek 



Onderzoeksvragen 
1. Ontwerpprincipes? 

 
2. Draagt vakdidactische training van docenten ertoe bij dat 

docenten zich beter toegerust achten om geïntegreerd 
schrijfonderwijs te geven? 
 

3. Leiden de ontworpen lessen ertoe dat de schrijfvaardigheid van 
leerlingen binnen de m&m- vakken verbetert qua:  

 a. schrijfaanpak, 
 b. attitude jegens schrijven, 
 c. kwaliteit van schrijfproducten, 
 d. kennis over schrijven? 

 



Docentonderzoek: instrumenten 

1. Vragenlijst voor en direct na project 
 opvattingen over schrijven 
 opvattingen over schrijfonderwijs 
 vertrouwen in eigen kunnen bij schrijfonderwijs 
 activiteiten 

2. Open vragen 
3. Uitgestelde meting (na half jaar) 

 



Uitkomsten 
 Vragenlijst voor en direct na project 

• Nauwelijks verschillen tussen voor- en nameting  
-> Plafond effect? 

 Uitgestelde meting 
• gebruiken ontwerpprincipes vaker in de lessen 
• voelen zich meer bekwaam in uitvoering 

ontwerpprincipes 
 

 



Wat heeft het project je opgeleverd?  
   

• Hoe makkelijk het is om naast het aanbrengen van geografische kennis 
even iets met formuleren te doen. 
 

• Andere kijk op mijn vak en de vereiste vaardigheden bij leerlingen. Voor 
mijn gevoel kwalitatief goede lessen. 
 

• Ik heb geleerd dat het proces van pre-writing erg belangrijk is voor 
leerlingen en dat dit betere resultaten oplevert. 
 

• Kennis, vaardigheden hoe je leerlingen beter laat argumenteren/ schrijven. 
Leerlingen scoorden verdacht goed bij de laatste toets (het werkt kennelijk) 

 Werken met concrete voorbeelden die bewezen 
effectief zijn. 



Leerlingonderzoek - instrumenten 
Wat?  Hoe gemeten? 

Kennis over schrijven Open vraag  

Schrijfattitude Vragenlijst 

Schrijfaanpak Vragenlijst schrijfstijl 
Registratie schrijfproces via Inputlog 

Kwaliteit schrijfproducten Rubric 

Onderzoeksdesign 
• Voor- nameting: 4 projecten 
• Voor- nameting met controle groep: 5 projecten 



Tekstkwaliteit – met controlegroep 
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Tijd:     1=voormeting,                2=nameting 
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Controle conditie



Tekstkwaliteit:  

• De condities verschillen significant 
• Leerlingen in de experimentele conditie gaan 

significant meer vooruit dan leerlingen in de 
controleconditie 

• Project doet er niet toe 
 

 



Kennis over schrijven (adviesmail): 

• De condities verschillen significant 
• Leerlingen in de experimentele conditie gaan 

significant meer vooruit dan leerlingen in de 
controleconditie 

• Projecten verschillen van elkaar op deze 
meting 



Zelfvertrouwen: 
• Geen significant verschil tussen condities 
• Geen significant verschil tussen projecten 

Reviseren (toetsaanslagregistratie): 

• Geen significant verschil tussen condities 
• Geen significant verschil tussen projecten 



Projecten (4) zonder controlegroep 

Tekstkwaliteit, kennis, zelfvertrouwen en revisie: 
• significante vooruitgang 
• geen verschil tussen projecten 

 
Zelfvertrouwen specifiek genre: 
• verschil tussen projecten significant 

 



Conclusies 
• Expliciete aandacht voor schrijven van genres binnen 

de vakken zorgt voor betere kwaliteit teksten. 
• Ontwerpprincipes zijn bruikbaar in de praktijk 

– Voor verschillende vakken 
– Voor verschillende niveaus 
– Voor verschillende genres 

• Docenten voelen zich bekwamer en blijven 
ontwerpprincipes gebruiken in hun lessen. 
 

-> In de deelsessies meer over de ontworpen lessen en de 
resultaten per project 



Vervolg  

• Lessen opnieuw uitvoeren en verfijnen 
– Vakspecifieker maken 
– Differentiëren 
– Regelmatig elementen in lessen invoegen 

• Verbreding naar andere vakken binnen de 
school 

• Samenwerking Nederlands 



Parallelsessies 
Ronde Tijd Lokaal A1 Lokaal A2 Lokaal S9 
Ronde 1 16.45 – 

17.05 
geschiedenis & 
Nederlands 
4 vwo 
beter antwoorden 
formuleren 
Roderik Egberink & 
Lieke Holdinga 

maatschappijwetenscha
ppen 
5 havo/6 vwo 
twee examentrainingen 
Douwe Dijksterhuis  
Gianna Troiani & Henri 
Boer 

aardrijkskunde  
brugklas 
geografische 
vergelijking  
Safrien van de Leemkolk 

Ronde 2 17.10 – 
17.30 

filosofie & Nederlands 
5 vwo 
filosofisch essay  
Joop van der Kuip & 
Frans Diederen 

geschiedenis  
2 havo 
brief over sociale 
kwestie  
Arie Westerhout 

economie  
4 havo 
economische verklaring 
Jan de Kort 

Ronde 3 17.35 – 
17.55 

geschiedenis 
5 havo 
brief over de Holocaust  
Johan van Driel 

Nederlands & ckv 
4 vwo 
recensie schrijven 
Evah den Boer 
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