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Schrijven, lezen, woordenschat en schrijfvaardigheid  

 

 

Van jou als mbo-student wordt verwacht dat je kunt schrijven over uiteenlopende onderwerpen uit je beroepsopleiding 
en over maatschappelijke onderwerpen die daarmee gemoeid zijn. Je moet in ieder geval zakelijke e-mails en zakelijke 
brieven kunnen schrijven. Maar in je werkzame leven heb je ook te maken met betogen en verweerschriften. Denk 
maar aan communicatie met overheidsorganen en instanties rondom subsidies en maatregelingen.  

Schrijven vraagt om meters maken en een goede voorbereiding. Je brengt informatie en argumenten uit verschillende 
bronnen bijeen en weet ze op hun waarde voor je vak en schrijfproduct te beoordelen. Vaak wordt gevraagd meerdere 
schrijfdoelen in één tekst te combineren. Bij een schrijfexamen krijg je duidelijke tekstdoelen, publiek en tekstvorm als 
gegeven aangereikt. Markeer de gegevens die je nodig hebt. Houd je ook aan het aantal woorden met een marge van 
10%.  

Als iemand iets schrijft, heeft hij een doel met die tekst: dat wat hij wil bereiken. Om dat doel te bereiken, kiest hij het 
soort tekst waarmee hij dat doel het beste kan bereiken. Een goede schrijver houdt bij het schrijven van zijn teksten 
rekening met zijn publiek. Hij past zijn toon en taalgebruik aan bij wat zijn publiek verwacht en ook houdt hij rekening 
met wat gebruikelijk is voor de situatie.  

1. Wat zijn tekstsoorten en tekstdoelen?  
Hieronder vind je de belangrijkste schrijfdoelen en tekstsoorten: 

Doel Soorten 

Informeren/uiteenzetten 
instrueren 

Uiteenzetting, handleiding/gebruiksaanwijzing, studieboek,  
nieuwsbericht, notulen, uitnodiging, geboortekaartje, recensie,  
discussiestuk, uiteenzetting, verklaring, achtergrondartikel, voorlichtingsmateriaal,  
bijsluiter, recept, verslag, schoolboekentheorie. 

Opiniëren/beschouwen 
Beschouwing, recensie, discussiestuk,  achtergrondartikel, ingezonden brief,  
klachtenbrief, commentaar, opiniërend artikel, recensie, column,  

Overtuigen/betogen 
Betoog, ingezonden brief, commentaar van de redactie, column,  
de tekst voor een toespraak op een verkiezingsbijeenkomst 

Activeren 
Advertentie, verkiezingsaffiche, folder van Albert Heijn,  
uitnodiging voor bv. een film 

Amuseren 
Roman, strip verhaal, kort verhaal, gedicht, toneelstuk,  
mop, lied/cabarettekst, cursiefje 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cursiefje
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2. Wat is het verschil tussen een informatieve tekst, een beschouwing of opiniestuk, een betoog en een 
actietekst?  

Veel teksten willen je informeren. De schrijver wil dan kennis met je delen. Je beoordeelt gegevens niet, maar 
verstrekt ze alleen. Je brengt nieuws of doet ergens verslag van. Je schrijft dus feitelijk en objectief.  
Als de tekst je ook iets wil leren, spreken we van een uiteenzetting. Je beschrijft aan de lezer hoe het zit, hoe iets 
werkt. Deze uitleg kan verschillende vormen hebben: een afbakening, kenmerken, voorbeelden, oorzaak-gevolg, 
geschiedenis. Jouw eigen mening als schrijver speelt hierbij geen rol. Je schrijft in een zakelijke stijl. Een speciale 
vorm van informeren is beschouwen/opiniëren. In een beschouwing wordt een onderwerp op verschillende manieren 
bekeken. Welke meningen en welke interpretaties zijn erover, wat voor een oplossingen zijn er, wat zijn de voor- en 
nadelen van de oplossingen? De schrijver vraagt zich iets af en komt al schrijvend / denkend wel of niet tot een 
genuanceerde mening. Een beschouwing begint met een open vraagstuk, wat de schrijver van verschillende kanten 
belicht en komt tot een antwoord of  - wat ook kan – de vraag blijft open. Een beschouwing wil niet overtuigen, maar wil 
de discussie verrijken: bekijk het ook eens van deze kant. Deze is dus overwegend objectief.  
 
In een betogende tekst wil de schrijver dat jij zijn standpunt gaat delen. Een betoog is subjectief van karakter. Een 
standpunt is een mening waar je het mee eens of oneens kunt zijn. Je geeft als schrijver argumenten voor jouw 
standpunt. Bijvoorbeeld: 
“Zwarte Piet, wel of niet?” in zijn huidige verschijningsvorm.  
“Plofkip = bofkip”.  
‘Bullshit om de veestapel te halveren, alsof dat help om CO2-uitstoot te keren.’ 
“Bang van pang, vuurwerk in de ban?”   
“Maximaal 100 km op de snelweg: hoezo snel weg?” of als je dat een goede zaak vindt:  
“Goed voor milieu en portemonnee: op de snelweg is  100km oké!” 
“Stop stunten met voedsel” [actie tegen veel te lage voedselprijzen voor de boer] 
“Geen zonnepanelen, maar koeien in de wei.” 
“Lang leve de buurtsuperboer!” 
 
En hé, zo nieuw is het niet, want elke keer als je je ouders of docent van iets probeert te overtuigen, maak je gebruik 
van het genre ‘betoog’. Als een schrijver wil dat je iets gaat doen, spreken we van activeren. Als je bijvoorbeeld 
iemand nomineert voor de Ice Bucket Challenge dan wil je dat hij een emmer ijswater over je hoofd  giet en dat hij een 
donatie doet aan de ALS Association.  
 

3. Wat is het onderscheid tussen zakelijke  en fictionele teksten? 
Zakelijke teksten gaan over gebeurtenissen in de werkelijkheid. De lezer mag verwachten dat ze ware feiten bevatten. 
Berichten in kranten, op websites van kranten en teksten in studieboeken noemen we ook wel non-fictie. Fictionele 
teksten daarentegen gaan niet over werkelijk gebeurde zaken. De schrijver heeft ze bedacht. De personen en 
gebeurtenissen bestaan niet in het echt. Daarom noemen we stripverhalen, verhalen, romans en gedichten fictie. 
 

4. Is fictie hetzelfde als nep-nieuws?  
Nee, er is een groot verschil. Nepnieuws (fakenews) lijkt over gebeurtenissen in de werkelijkheid te gaan, maar bevat 
geen echte feiten. Het wordt ook vaak in de vorm van serieus nieuws gegoten. Als je moet vaststellen of iets echt of 
nep is, moet je letten op: 

1. Wie is de afzender van het bericht? Bestaat de persoon wel echt? 
Controleer dat. 

2. Onderzoek de bron. Bestaat de bron echt en is het bericht niet uit 
de context gehaald? Let daarbij ook foto’s. Via Google kun je er 
achter komen waar en wanneer die eerder zijn gepubliceerd. 

3. Onderzoek of het waar is. Gaat het om onderzoek? Kijk dan 
kritisch naar de onderzoekmethoden. 

4. Wat wil de schrijver bereiken? Waarom is het artikel geschreven 
en voor wie? Welke belangen heeft de schrijver? 

5. Welke techniek of drogreden is gebruikt? Speelt de schrijver in op 
de emotie? Is er gebruik gemaakt van drogredenen? Let daarbij 
op illustraties, foto’s en typografie? 

5. Hoe houd je rekening met het publiek waarvoor je schrijft?  
Dat doe je door te letten op:  

http://www.als.nl/wat-kunt-u-doen/doneren/
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o het onderwerp 
Hoe staan de lezers tegenover het onderwerp? Zijn ze geïnteresseerd, staan ze er negatief tegenover of 
zijn ze neutraal? 

o de inhoud 
Hebben de lezers al enige voorkennis of niet? Ook schat een schrijver in wat zijn publiek wil weten 
(alleen de hoofdzaken, de achtergronden, verschillende meningen of andere zaken).. Zo kun je op een 
site over  duurzaamheid, Natuur- en Mileiufederaties en  Natuurinclusief Landbouwinitiatief interessante 
artikelen vinden wanneer je een opleiding in green engineering volgt.  

o het taalgebruik 
Een schrijver stemt zijn tekst met zijn taalgebruik en toon af op zijn publiek. Voor jongeren zal hij niet 
zoveel moeilijke woorden gebruiken en geen lange en ingewikkelde zinnen maken. Zijn toon zal wat 
informeler en populairder zijn. Voor oudere en hoogopgeleide lezers zal hij zijn taalgebruik aanpassen. 
Andere teksten kunnen moeilijker geschreven zijn door bijvoorbeeld veel vakjargon (Engelse termen) en 
veel figuurlijk taalgebruik. Een schrijver gebruikt woorden die zijn lezer ook kent, dus vakjargon past 
alleen wanneer de lezer bekend is met het vakgebied.  Het is niet nodig om overdreven formeel en 
plechtig taalgebruik te schrijven om serieus over te komen. Teksten van officiële instanties 
(belastingdienst, politie, gemeente etc.) zijn natuurlijk wel formeler en zakelijker dan die in populair 
tijdschrift. 

o de plaats van publicatie 
In de Nieuwe Revu zal het taalgebruik anders zijn dan in  het op veehouders en akkerbouwers gerichte 
magazine Nieuwe Oogst, Veeteelt, Trekkersmagazine.  National Geographic wordt graag gelezen door  
natuurliefhebbers.  Bepaalde kranten zoals de NRC en de Volkskrant zijn vooral gericht op een wat 
hoger opgeleid publiek. Ook verzamelsites zoals Beeldkraken kunnen handig zijn.  

o de lay-out 
Tijdschriften voor jongeren, roddelbladen (Prive, Story) en populaire weekbladen (Nieuwe Revu of 
Margriet) hebben vaak veel foto’s, gebruiken veel kleuren en grote koppen. 
Populairwetenschappelijke tijdschriften (Kijk, Quest) zijn al rustiger wat betreft lay-out en 
wetenschappelijke tijdschriften (Onze Taal, Holland Historisch Tijdschrift) zijn qua opmaak nog zakelijker 
en minder geïllustreerd. Iedere tekstvorm heeft een eigen lay-out. Een brief heeft een dagtekening, 
aanhef, slotgroet. Deze moet je kennen!  

Dus inhoud, woordgebruik, zinsbouw, register, stijl, tekstopbouw,  opmaak en spelling moeten afgestemd 
zijn op wat het beoogde publiek verwacht in het gekozen medium. Want  afgezien van het onderwerp is het een 
wereld van verschil of je schrijft voor  de schoolwebsite, het Eindhovens dagblad of …. 

 
6. Waarom is het belangrijk om structuur aan te brengen in je tekst? 

Je brengt structuur aan om de lezer houvast te geven, zodat deze makkelijk kan volgen waar de tekst over 
gaat en de tekst in zijn geheel beter is te begrijpen. Om aan te sluiten bij de lezer maakt een schrijver  van 
een  zakelijke tekst (artikel, brief, beschouwing, enzovoort) gebruik van een vaste indeling: inleiding, 
middenstuk / kern en slot. Zoals je bij het onderdeel Lezen leert, heeft elk  een specifieke functie en kan 
ieder onderdeel bestaan  uit  meer dan één alinea.  Het middenstuk bestaat meestal uit verschillende alinea’s;  
inleiding en slot vaak uit één. 
 

7. Wat is de functie van de verschillende tekstdelen?  
We herhalen hier de theorie van Lezen en Luisteren. Pas onderstaande dan ook toe in jouw schrijfproducten.  
 De inleiding: 
 de belangstelling wekken van de lezer door bijvoorbeeld in te gaan op een actuele gebeurtenis, 

het vertellen van een anekdote of het belang van de lezer bij de zaak benadrukken. 
 onderwerp, vraagstelling (in een beschouwing) of de mening die een schrijver over het onderwerp 

heeft (= standpunt in een betoog) introduceren. 
 de opbouw (welke deelonderwerpen er behandeld worden) aankondigen. Je krijgt meer samenhang in je 

schrijven wanneer je in de inleiding krot samenvat waar je tekst over gaat en hoe deze is opgebouwd.  
 Je herkent een inleiding soms ook aan een ander lettertype of omdat die vetgedrukt is (de lead). 

Middenstuk / kern: 
 hoofdgedachte uitwerken. 
 per alinea of groepje alinea’s een deelonderwerp uitwerken. Een middenstuk / kern bestaat altijd uit 

meerdere alinea’s.  
 de eerste zinnen van een alinea introduceren vaak een deelonderwerp en verbindingswoorden geven 

vaak het verband tussen de alinea’s aan. 

https://www.duurzaammbo.nl/
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/project/energietuinen/
https://www.natuurinclusief-landbouwinitiatief.nl/
https://www.boerburgerbeweging.nl/boerburgerboek/
http://www.revu.nl/
https://www.nieuweoogst.nl/
https://veeteelt.nl/digitaalmagazine
https://www.trekkermagazine.nl/
http://www.nationalgeographic.nl/
http://www.nrc.nl/
http://www.volkskrant.nl/
https://www.beeldkraken.nl/menu.php?f=1
http://www.telegraaf.nl/prive/
http://www.story.nl/
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Slot 
1. samenvatting 
2. conclusie 
3. oproep 
4. afweging 
5. aanbeveling 

Inleiding, middenstuk en slot worden vaak gescheiden door een witregel. 
 

8. Waarom is het belangrijk om in alinea’s te schrijven?   
Alinea’s bevatten stukken tekst die bij elkaar passen in een logische opbouw, zodat het geen van de hak op 
de tak verhaal wordt.  
 
Een tekst is opgebouwd uit deelonderwerpen met daarbinnen alinea’s. De kernzin geeft de hoofdgedachte 
van de alinea weer. Meestal is dat de eerste zin en soms de laatste. Een andere plaats is echter ook mogelijk. 
Belangrijk is dat je dus ook bij het schrijven zelf steeds per alinea een kernzin bedenkt die dat stuk 
tekst goed weergeeft.  De kernzinnen bij elkaar geven het deelonderwerp goed weer en alle kernzinnen van 
de deelonderwerpen bij elkaar vormen als het ware een samenvatting van de hele tekst. Die hele tekst kun je 
weergeven in één regel en dat is de hoofdgedachte van jouw tekst. Dat werkt dus ook andersom: bepalen 
hoofdgedachte, deelonderwerpen, deelonderwerp, alinea, zinnen. Zo bouw je een tekst in elkaar. Een 
schrijfplan is een bouwplan.  
 

9. Welke structuuropbouw kun je zoal kiezen voor het schrijven van je tekst? 
Veel teksten zijn opgebouwd volgens een vaste structuur. Het is belangrijk dat je die herkent, omdat je 
daardoor de tekst beter begrijpt als lezer. Als je ze toepast kun je als schrijver het lezen erg vergemakkelijken. 
De verschillende structuren geven antwoord op een aantal vragen. Als je je voorbereidt op het schrijven van 
een tekst, is het goed gebruik om een schrijfplan te maken. Zeker doen! Jouw schrijfplan is volledig als je 
antwoorden hebt op de onderliggende vragen. 

 
Hieronder volgen een paar veel voorkomende structuren:   
a. Argumentatiestructuur 

Inleiding | standpunt met kernachtig aanleiding, constatering / anekdote / probleemomschrijving. 
Middenstuk | argument(en) (voor en tegen met weerlegging) met voorbeeld voor je standpunt.  
Slot | herhaling standpunt over het onderwerp. 
(eenvoudig betoogstructuur: standpunt - argumenten - herhaling standpunt)  

(complex betoogstructuur: standpunt - argumenten - tegenargumenten - weerlegging tegenargumenten - 
herhaling standpunt. 

b. Probleem – oplossingsstructuur 
Inleiding |  probleem 
Middenstuk | oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen 
Slot | de beste oplossing 

c. Verklaringsstructuur 
Inleiding | beschrijving verschijnsel 
Middenstuk | redenen, oorzaken en gevolgen 
slot | beste verklaring, samenvatting 

d. Verleden/heden/toekomststructuur 
Inleiding | introductie onderwerp 
Middenstuk | situatie vroeger, situatie nu, 
Slot | toekomstverwachting 

e. Vraag – antwoordstructuur 
Inleiding | vraag 
Middenstuk | antwoorden 
Slot | samenvatting of conclusie 
 

10. Hoe versterk je de structuur van een tekst?  
Dat doe je door vooral te werken met signaalwoorden en verbindingswoorden (woorden als: hoewel, 
wanneer, als, indien, terwijl...; zogenoemde ‘plakwoorden’ om van enkelvoudige zinnen samengestelde 
zinnen te maken. Daarmee krijg je variatie in zinslengte). In élke tekst zit verband. Als dat niet zo is, is de 
tekst slechter te begrijpen voor een ander. Verbanden binnen zinnen, tussen zinnen, tussen alinea’s en 
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grotere tekstgedeelten worden aangegeven met verbindingswoorden ofwel signaalwoorden. Die 
passen bij een gekozen structuur 
.  

Verbanden Verbindingswoorden 

tijd (chronologisch) voordat, nadat, eerst, daarna, wanneer, vroeger, later 

reden/verklaring (redengevend) want, omdat, daarom, vanwege, immers, namelijk 

tegenstelling maar, echter, hoewel, toch, daarentegen, staat tegenover 

doel -middel om te, daarmee, waarmee, opdat, door middel van 

oorzaak -gevolg (oorzakelijk) door, doordat, waardoor, te danken aan, zodoende 

voorwaarde (voorwaardelijk) als, wanneer, mits, tenzij, in (voor) het geval dat 

voorbeeld/bewijs (toelichtend) 
bijvoorbeeld, een voorbeeld (hier)van, zo, zoals, ter illustratie, 
daaruit blijkt 

opsomming en, ook, ten eerste, ten tweede, vervolgens, ten slotte 

vergelijking zoals, zo, evenals, in vergelijking met, soortgelijk(e) 

samenvatting (samenvattend) samengevat, kortom, met andere woorden, vandaar dat, hieruit volgt 

conclusie (concluderend) dus, concluderend, kortom, daarom, al met al 

 
11. Hoe begin je met schrijven?  

Voordat je gaat beginnen met het schrijven van een tekst, ga je eerst voorbereidingen treffen.  Je maakt een 
plan van aanpak waarin je eerst je onderwerp waarover je gaat schrijven vaststelt. Je gaat na wat je daarover 
weet en zoekt er informatie over. In de hoofdgedachte geef je weer wat jij belangrijk vindt om over het 
onderwerp te vertellen. Ook bepaal je je tekstdoel en denk je na welke tekstsoort  daar het meest geschikt 
voor is. Tot slot  denk je na over de volgorde waarin je informatie/argumenten gaat geven en kies je 
een tekststructuur. In een bouwplan zet je dan schematisch wat er in je inleiding, middenstuk en slot komt te 
staan. 

 

12. Hoe moet je je een schrijfplan / bouwplan voorstellen?  

Onderwerp ………………………………………………… 

Doel ………………………………………………………….. 

Titel……………………………………………………………. 

 

 

 

 

Hoofdgedachte ………………………………………….. 

Tekststructuur……………………………………………. 

De titel kun je het beste bedenken als je tekst al af is. Je hebt informerende  titels (deze geven aan waar de 
tekst over gaat) en motiverende (deze zetten aan tot een bepaalde handeling) titels. Een informerende titel 
past beter bij informerende en beschouwende teksten; een motiverende titel past beter bij betogende en 
activerende teksten. Maar dit is geen wet van Meden en Perzen. Bij het schrijven zet je achter titel en 
tussentitels géén punt en meestal zijn ze vetgedrukt.   

Tekstdeel alinea trefwoorden 

Inleiding Hoe wordt de aandacht getrokken?   

  Introductie onderwerp   

Middenstuk Deelonderwerp 1   

 tussenkoppen Deelonderwerp 2   

  Deelonderwerp 3   

  Deelonderwerp …..   

Slot Hoe wordt afgesloten?   
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De lay-out kan de indeling versterken. Gebruik witregels tussen alinea’s of tekstgedeelten om de structuur 
van een tekstduidelijk te maken. Pas op met het gebruik van witregels. In een tekst met veel korte alinea’s 
kan dat ook rommelig werken. Gebruik witregels tussen inleiding, middenstuk en slot. 
Tussen alinea’s kun je dan inspringen. Dat laatste doe je door de eerste drie of vijf spaties van een alinea 
open te laten. 
 

13. Waarom is het aan te raden allereerst een kladversie uit te werken?  
Wie zich meteen vastbijt in een tekst komt er niet zo makkelijk meer van los. Schrijven doe je in ronden. Eerst 
de ruwe versie, dan ga je die verbeteren. Werk vooral eerst aan jouw middenstuk.  
 
In het middenstuk kom je met argumenten om je standpunt te onderbouwen. Dat kunnen feiten of 
waarnemingen/observaties zijn (dingen die jij ziet) en daarbij kun je ook voorbeelden gebruiken. Het is 
belangrijk dat argumenten kloppen, dat maakt jouw verhaal sterker. Als je meerdere argumenten inzet, 
behandel dan per alinea een argument. Kijk dan hoe je de signaalwoorden inzet om die alinea's met elkaar te 
verbinden. Schrijf bijvoorbeeld: ook, ten tweede / ten derde, daarnaast.  Heb je gekozen voor de probleem-
oplossingsstructuur dan werk je hier per alinea een oplossingsrichting uit.  
 

Maak jij een werkstuk, dan schrijf je een uiteenzetting. Je documenteert en geeft door wat je gevonden hebt. 
Van een uiteenzetting verwacht je dat deze klopt. Betrap je een schrijver op plagiaat of onjuistheden, dan 
heeft eigenlijk het hele werk geen waarde meer. Het is daarom belangrijk om je eigen invalshoek te kiezen: 
wat spreekt jou aan in dit onderwerp, waarnaar ben jij op zoek geweest tijdens het documenteren, waarom  
moet je stagebegeleider toch ook jouw werkstuk / artikel lezen. (Bijvoorbeeld als je werkstuk gaat over 

maatregelen voor het terugdringen van stikstof en de begeleider al veel daarover weet). 
De lezer moet snappen wat het onderwerp is en meteen doorkrijgen waarom dat onderwerp interessant is. Om dat te 

bereiken, kun je je aanhaken bij het nieuws. Of je lezer vragen wat hij/zij van je onderwerp vindt. Is jouw onderwerp 

nieuw, dan is de moeilijkheid om jouw specialistische kennis aan te passen aan jouw doelgroep die er niets tot 

weinig van weet.. Bedenk dan welke vaktermen je niet kunt vermijden, leg die uit en denk goed na over een heldere 

structuur.  

Bij de beschouwing is het enorm belangrijk om je goed te documenteren, om veel gelezen en bekeken te hebben, om 

van deskundigen uit verschillende hoeken te weten hoe zij over de kwestie denken. En natuurlijk kom je dan  ook nog 

met een interessante invalshoek. Niet gemakkelijk. Je wordt niet  afgerekend op (een gebrek aan) originaliteit, maar ga 

wel op zoek naar eigenheid en gedegenheid en probeer je lezer zo te verrassen. 
 

14. Welke vragen stel je jezelf bij het schrijven van een beschouwing of betoog?  
 Welk onderwerp heeft jouw interesse? Denk daar niet te lang over na, schrijf op wat het eerste bij je 

opkomt; over welk onderwerp volg je al het nieuws, zou je alles willen weten, vertel je anderen alles?  
 Wat wil je met dit onderwerp: wat zou er volgens jou moeten veranderen, beter moeten uitgezocht of 

opgelost moeten worden, bedacht moeten worden?  

 Hoe kun je anderen hiervoor warm laten lopen: moeten ze worden wakker geschud, gewaarschuwd, 
gesust et cetera. Dit vormt de aanleiding tot jouw artikel.  

 In welke woorden wordt het onderwerp omschreven? Zijn de woorden alleen te begrijpen voor lezers die al 
veel over het onderwerp weten  of juist niet? 

 Hoe maak je  het onderwerp spannend of belangrijk voor de lezer? 
 

15. Welke vragen spelen nog meer bij het schrijven van élk betoog?  
 Is jouw standpunt door het vooronderzoek naar onderschrijving van je standpunt veranderd? Kun je je 

standpunt aanscherpen of is het nodig het te herformuleren?   
 Waar in de tekst staat de stelling / de mening die je verdedigt? Waarom staat die daar? 
 Wat zijn jouw inhoudelijke argumenten? Waar haalde je die vandaan (bronvermelding? Heb je in jouw 

basisartikelen de kernzinnen met kleur gemarkeerd?  Hoe ga je deze ordenen voor jouw eigen betoog? (waar 
noteer je ze in je argumentatieschema?) 

 Wat is de opbouw van jouw betoog? In welke delen kun je het onderverdelen en kan het nog logischer 
of sterker? De tekststructuur is vaak: bewering - argumenten, verklaringen, probleem - oplossing.  

 Heb je bij ieder  argument een duidelijke kernzin geformuleerd? Geef je bij ieder argument een toepasselijk 

voorbeeld? Welk argument vind je zelf het sterkst?  
 Geef je alleen maar argumenten voor jouw stelling of verdedig je jezelf ook tegen degenen die tegen 

jouw stelling kunnen zijn? Wat zijn mogelijke tegenargumentatie? 

 Waar help jij de lezer bij overgangen en hoe doe je dat? 
 Hoe spreek je de lezer van jouw betoog wel/niet aan? Wat deed je om je lezer te overtuigen en kan dat nog 

beter? 
 Hoe sluit je af  en waarom doe je dat zo?  
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Bij een betoog zet je in de inleiding ook je standpunt wanneer je kiest voor de argumentatiestructuur 
(betoog) of je omschrijft kort het probleem als je kiest voor  de probleem-oplossingsstructuur. Je inleiding 
mag dan ook uit twee alinea's bestaan, maar één is ook goed. Je sluit je tekst af met jouw standpunt, want 
bij een betoog wil je bereiken dat de lezer het na al jouw argumenten wel met je eens is. Bedenk daarom 
een mooie zin die voor de lezer op een verrassende manier samenvat wat jouw standpunt is of waarom 
jouw mening zo goed is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
ZIE DE HULPKAART BETOOG  en /of het werkdocument ‘Het schrijven van een betoog’ 

16. Waarop let je bij het schrijven van een instructie?  
Een instructie is een (korte) aanwijzing hoe er moet worden gehandeld. Bijvoorbeeld bij brand, een 
dienstaanwijzing waarbij staat aangegeven hoe bepaalde werkzaamheden moeten worden verricht of hoe een 
formulier ingevuld dient te worden.  
 Geef boven de instructie het onderwerp aan waarom het gaat. 
 Spreek de lezer meteen aan met u.  
 Geef de instructie stap voor stap. Val met de deur in huis: zet de gevraagde actie centraal. Geef aan 

wat iemand wel moet doen, in plaats van wat die niet moet doen.  
 Gebruik de gebiedende wijs en korte, duidelijke zinnen”. De gebiedende wijs herken je aan de ‘doe-

woorden. Pak, neem, … Geef concrete aanwijzingen.  “Draag in ruimte A veiligheidshandschoenen”, 
“Draag bij het reinigen van de spuitkoppen een halfgelaatsmasker met filtertype ABEK2.” 

 Belangrijk is om te beschrijven wat de gevraagde actie de gebruiker oplevert. “Daarmee voorkom je 
dat damp in je longen komt en daar schade veroorzaakt. De damp is gevaarlijk voor je longen.”  

 Zorg voor een logische volgorde. 
 Accentueer de stappen met bullits, streepjes, nummers of pijlen. Gebruik signaalwoorden: “om te 

beginnen neem je, vervolgens voeg je…., daarna zet je …..tenslotte  maak je het af met ….”, enz.. 
 Probeer lange instructies onder te verdelen in korte zinnen. 
 Gebruik zo nodig  genummerde illustraties, foto’s, tekeningen en schema’s. Versterken deze de 

instructie: doen! Kunnen ze tekst vervangen: doen! Hoewel het bijvoorbeeld mogelijk is om de stappen van 
een  installatie uit te leggen met behulp van alleen illustraties, zal voor de uitleg van het gebruik van een 
ingewikkelder product toch tekst nodig zijn. 

Een gebruiksaanwijzing geeft naast de instructie ook nog duidelijke uitleg. Bijvoorbeeld hoe je een machine 
moet gebruiken of hoe je deze kunt aansluiten.  Het is meer een handleiding en nog uitgebreider; een 
voorbeeld daarvan is een serviceboekje met daarin nauwkeurige informatie over onderhoud en kleine 
reparaties van een bepaald product. Bij een lange instructie kun je een inhoudsopgave toevoegen. Dit is 
bijvoorbeeld handig bij een instructieboekje voor een bladblazer.  
 
Begin met het eindresultaat te laten zien. Door het eindresultaat meteen in het begin al te zien, krijgt de gebruiker er 
vertrouwen in dat hij de taak met succes zal voltooien. Het kennen van je doelgroep is misschien wel de hoofdregel voor 
het ontwerpen van goede instructies. Verschillende gebruikers gebruiken ieder hun eigen jargon en niet elke gebruiker 
heeft hetzelfde kennisniveau. 

 
 Is jouw instructie duidelijk? Kijk en luister naar een lezer die de instructie volgt die jij hebt geschreven. 
Reviseren: je herschrijft de tekst op basis van de opgedane ervaringen.  

 

  
 

17. Waarop let je bij het schrijven van een informatieve tekst? 
 
Deze laatste is kort en pakkend. Plaats bij een wat langer artikel tussenkopjes. Hier staat géén punt achter.  

http://youtu.be/zELHb87K89Q De basis: 
http://youtu.be/qERc61OzLfM Argumentatiestructuren: 

http://youtu.be/7zfVOTFObxI Soorten argumenten: 

http://youtu.be/GoPNAYB6hEk Redeneringen: 
https://www.youtube.com/watch?v=EBEZJm3ozIA Drogredenen: 

http://youtu.be/zELHb87K89Q
http://youtu.be/qERc61OzLfM
http://youtu.be/7zfVOTFObxI
http://youtu.be/GoPNAYB6hEk
https://www.youtube.com/watch?v=EBEZJm3ozIA
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Inleiding:  Introductie van het onderwerp. Bedenk een binnenkomer: een pakkende beginzin, iets actueels, 
een nieuwtje, een voorbeeld, een citaat of een vraagstelling.  

Middenstuk: Meerdere deelonderwerpen in een logische volgorde met uitleg en voorbeelden. Bij ieder 
deelonderwerp kun je een deelvraag formuleren en een deelantwoord. Zoek informatie bij iedere 
deelvraag. Formuleer een kernzin en zet deze bij voorkeur vooraan. Je kunt ook met mensen gaan 
praten (interviewen). Gebruik signaalwoorden en overgangszinnen tussen alinea’s en  
deelonderwerpen. Bij een uiteenzetting (een langer informatief artikel) geef je meer 
achtergrondinformatie. Controleerbaar. Schrijf precies op waar je de informatie hebt gevonden 
(bronvermelding volgens APA, zie vraag 19)! De structuur kan zijn: aspecten, verklaringen, voor- en 
nadelen.  

Slot:   Zorg dat het artikel niet als een nachtkaars uitgaat. Je kunt jouw hoofdgedachte nog eens 
verwoorden (het hele onderwerp in één regel).  Ook kun je een korte samenvatting in andere 
bewoordingen geven of een conclusie aan de informatie verbinden. Schrijf je een artikel voor een 
bepaald blad of krant, onderteken dan met je naam en soms ook je functie of opleiding (als je nog 
student bent).  

 
Kijk je artikel na op spelling, stijl en leestekens. 
 
18. Waarmee houd je rekening bij het schrijven van een verslag?  

In een verslag staan feiten. Je wilt de lezer informeren over bijvoorbeeld een stage of werkoverleg, een 
bijeenkomst of lesactiviteit, een bijeenkomt of vergadering. Gebruik de 6-W+1H-vargen. Een stageverslag is een 
uitgebreid verslag en daarom kun je het beste werken met een stageplan.  
 
In een stageverslag vind je de onderdelen: 

 Informatie over jezelf en de opleiding. 
 Informatie over het stagebedrijf, de medewerkers, je werkzaamheden en jouw begeleiding. 
 Een verantwoording van je stagekeuze en stagedoelen en de geboekte resultaten. 
 Dag- en activiteitenverslagen.  
 Interviews met derden en afspraken met je begeleider. 
 Gebruikte artikelen, brochures, ontwerpen die met je stage hebben te maken. Denk aan een goede 

bronvermelding. Noteer al werkend steeds je bronnen, want daarna is het lastig om alles te herleiden 
naar de juiste bron. Houd je aan de regels van bronvermelding.  

 Conclusies en wat je geleerd hebt. 
 Dankwoord aan het stagebedrijf en je begeleider.  

 
 

ZIE POWERPOINT VERSLAG 
 
Kijk ook eens op 
Helicon wiki Nederlands 
Vakgericht:  

 
19. Hoe vermeld je bronnen in een schrijfproduct?  

In APA stijl. Gebruik zo mogelijk een bron die in meerdere publicaties wordt bevestigd en uiteraard is de informatie afkomstig 
van een gerenommeerde bron.  Bij parafraseren neem je de tekst uit de bron over, maar zet je die om in eigen woorden. Bij 
citeren neem je de tekst letterlijk over en zet die tussen aanhalingstekens.  

 

Voorbeeld boek 

APA-format AuteurAchternaam, EersteInitiaal. (Jaar). TitelBoek (Editie). Stad, Land: Uitgever. 

In 
literatuurlijst 

Sneijder, W. (2014). Schieten van afstand treft vaak doel. Dordrecht, Nederland: Voetbal 
International. 

 

Voorbeeld krantenartikel 

APA-format 
AuteurAchternaam, EersteInitiaal & AuteurAchternaam, EersteInitiaal. (Jaar). Titel van 
artikel. Titel van Journal, Volume(Issue), Paginanummer(s). doi:nummer 

https://maken.wikiwijs.nl/109053/Nederlands___Helicon_Mbo_Boxtel#!page-3626567
https://maken.wikiwijs.nl/81107/Helicon_MBO_Boxtel
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In 
literatuurlijst 

Huntelaar, K. -J. (2014). Op de bank zitten is voor mij geen optie. Journal of Soccer, 3(2), 
24-28. 

 

Voorbeeld artikel op het internet 

APA-format 
AuteurAchternaam, EersteInitiaal. (Jaar, Dag maand). TitelArtikel 
[EventueelTypeInternetbron]. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://WebPagina 

In 
literatuurlijst 

Robben, A. (2013, 1 december). Rennen met de bal. Geraadpleegd op 31 juli 2014, van 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arjen_Robben 

 

Citeren en parafraseren 

Parafrase:  
Bijvoorbeeld: Volgens Hermans (2010) ondervinden veel mensen problemen als ze een tekst 
moeten schrijven. 
 
Citaat:  
Bijvoorbeeld: ‘Schrijven is een bezigheid die veel mensen de nodige problemen oplevert’ (Hermans, 
2010, p.15).  
 

 
 

Andere bronnen 

Persoonlijke communicatie 

 
Informatie verkregen via persoonlijke communicatie (e-mails, gesprekken, brieven, etc.) kan door 
de lezer niet worden achterhaald/geraadpleegd en wordt daarom niet opgenomen in de 
literatuurlijst. In de tekst geef je de bron wel aan. 
 
Bijvoorbeeld: “Volgens C. van Beuningen (persoonlijke communicatie, 29 november 2013) wordt 
het correct toepassen van APA-richtlijnen meegewogen in de beoordeling van het schrijfdossier.” 
 
 

 
 

20. Wat doe je dan in een tweede schrijfronde?  
Heb je de lijn te pakken, dan ga je als ‘smaakmaker’ aan het werk en 
als ‘uitsmijter’.  Je schrijft een 'lekkere' inleiding, een appetizer, om 
ervoor te zorgen dat je lezer zin heeft om verder te lezen. Gebruik 
bijvoorbeeld een verhaaltje, een persoonlijke ervaring of een 
vergelijking. Het is mooi als je slot een opvallende relatie heeft met de 
inleiding, die gebruik je in je 'uitsmijter': 

 
Wissel af tussen korte en langere zinnen. Controleer ook op samenhang, door met signaal- en verwijswoorden 
te laten zien dat je bewust samenhang aanbrengt. Gebruik af en toe een vraagzin. Schrijf zo actief mogelijk en 
gebruik dus minder de werkwoorden ‘worden’ en ‘zijn’. Gebruik zoveel mogelijk de tegenwoordige tijd en schrijf in 
de verleden tijd wanneer je daarvoor een reden hebt.  
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Dan is het tijd voor taalverzorging: je schrijft de uitgangen van werkwoorden goed en gebruikt deze in de 
juiste tijd. Je bent alert op de juiste vorm bij persoonsvormen gelijkklinkend aan het voltooid deelwoord 
(voorbeeld: hij beoordeelt en hij wordt beoordeeld). Je maakt geen fouten in ‘als - dan’ of ‘hun – hen of ‘ik –‘mij’ / 
‘mijn’, ‘alle’ – ‘allen‘ ‘aan elkaar of los schrijven’, meervoudsvormen en verkleinwoorden of in tussenklanken bij 
samenstellingen. Je gebruikt lees-en lettertekens op een goede manier: hoofdletters en punten, 
aanhalingstekens, vraagteken en uitroepteken, komma’s en dubbele punten en trema en koppelteken.   
 

FUNCTIONEEL ZAKELIJK SCHRIJVEN 

 
21. Wat zijn de conventies voor een zakelijke brief? 

Een zakelijke brief kent een formele manier van schrijven. Voorbeelden zijn een klachtenbrief (overtuigen), een 
orderbevestiging (informeren), een verkoopbrief (aanzetten tot handelen) en een sollicitatiebrief (overtuigen). Meestal 
gericht aan één individu. De toon is neutraal, beleefd en rustig. Een van de kenmerken van neutraal taalgebruik is het 
vermijden van bijvoeglijke naamwoorden (enthousiaste, beruchte, …) en bijwoorden (heel erg, ontzettend, ….). Deze 
woordsoorten geven kleur aan werkwoorden en zelfstandige naamwoorden en maken taal daardoor vaak minder 
neutraal. Je spreekt iemand aan met u. Je checkt op een heldere en ondubbelzinnige inhoud en behandelt alleen 

hoofdzaken. Vermijd moeilijke woorden en lange zinnen. Ook deze brief kent een inleiding, midden en slot. Alle onderdelen 
worden LINKS uitgelijnd.     
 

 
De zakelijke brief kent een aantal vaste onderdelen:  

Afzender  naam en adres. (Zorg voor een serieus adres. Denk daar goed over na, mocht je een 

bedrijf  starten of je diensten aanbieden als zzp-er. ) Je eigen adres komt eerst. Dáárna het 

adres van de ontvanger. 
Geadresseerde  Als je de naam van de ontvanger kent: T.a.v. (ter attentie van) 

      Helicon Boxtel 
     T.a.v. mevrouw M. van Os 

Betreft:[of] Onderwerp: Na de dubbele punt schrijf je kort op wat het onderwerp is. Na de betreft-regel komt 

géén punt. 
Dagtekening   Schrijf tussen plaats (voluit)  en datum (voluit) een komma.  
     Heeze, 14 februari 2020 
    Scheid de plaats en de datum door een komma Achter de datum zet je geen punt of  

Komma. Na de plaats en datum komen 2 witregels 
2 witregels 
Aanhef   Begin met Geachte. Hierachter zet je een komma. 

Geachte heer, mevrouw, of Beste mevrouw, heer,  [als je de lezer niet kent] 

    Geachte dames en heren,             [als er meer lezers zijn] 

     Geachte mevrouw Mieke van Os,            [met een naam] 
Geachte mevrouw M. van Os, 
Geachte mevrouw Van Os,           [zonder voornaam of initiaal schrijf je het 

tussenvoegsel met kapitaal] 
1 witregel 
 
Inleiding  

[Ga uit van (een lijstje van) verstrekte gegevens.] Je noemt de reden en het onderwerp voor het schrijven. Verwijs kort 
naar de voorgeschiedenis en / of aanleiding. Ook kun je jezelf kort introduceren. De eerste letter van de inleiding is 
een hoofdletter. Begin niet met ‘Ik’. 
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Midden Je probeert hier je schrijfdoel te bereiken. Je werkt je vragen / vraag / verzoek / 
uitnodiging of klacht uit in enkele alinea’s. Bepaal wat bij elkaar hoort en zet dat in 
een logische volgorde. Je verbindt de zinnen en alinea’s met gebruik van de juiste 
signaalwoorden, verwijswoorden én voegwoorden. Na elke alinea komt een 
witregel. Blijf altijd beleefd en vriendelijk, ook wanneer je zeer verontwaardigd bent 
bij het schrijven van een klachtenbrief.  

Slot Rond af met een conclusie, een vraag of een verzoek. Je geeft aan wat je van de 
lezer verwacht. 

  Bijvoorbeeld: “Bij voorbaat dank voor uw reactie.” 
Of: “Ik hoop spoedig / binnen ….. dagen een antwoord van u te 
ontvangen.” 

Slotgroet  Achter de slotgroet staat een komma. Altijd goed is:  
   “Met vriendelijke groet,”  

Ondertekening  Handtekening en /of naam: schrijf je voor- én achternaam voluit. 
Redactiebedrijf Schrijf  

Mieke van Os  

redacteur 
  2 witregels 
  Bijlage Beschrijf de bijlagen in één woord of in een paar woorden. Nummer de bijlagen 

wanneer je er méér dan een bijsluit.  
 
Volg de volgorde in de uitwerking van de 
examenopdracht.  
Bekijk de onderdelen die belangrijk zijn en bekijk ook hoe ze 
meetellen bij je beoordeling.  
 
Tip: laat je brief of zakelijke e-mail eens door iemand nalezen. 
Misschien ziet hij/zij dingen waar jij nog niet aan gedacht had. 
 
Oefen vooral met schrijfopdrachten: lezen en schrijven leer je 
door meters te maken. Het is geen aangeboren vaardigheid.  
15’ lezen opdracht(en) en schrijfplan(nen) 
50 ‘kladversie(s) 
40’ herschrijven tot eindversie(s) 
15’ controle 
  
 

22. Wat zijn de schrijfregel voor een zakelijke e-mail?  
De indeling van een zakelijk e-mail komt aardig overeen met die van de zakelijke  brief. Een e-mail kent al een vast 
format voor de adresregels. De datum verschijnt automatisch. Voor het onderwerp is een vaste onderwerpsregel.  De 
bijlageregel vind je ook bovenaan. Het gemak waarmee je  ‘even’ mailt, bepaalt ook het aantal fouten dat je kunt 
maken! 

 
 
A Afzender  Hier noteer je het e-mailadres van jouzelf of het bedrijf waar je werkt. 

   Ontvanger   Hier noteer je het e-mailadres van de ontvanger. 
Stuur desgewenst  iemand een kopie via ‘cc’. Stuur iemand onzichtbaar een kopie via ‘bcc’. 
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   Onderwerp   Omschrijf het onderwerp in een paar woorden 
   Bijlage Verwijs in je e-mail naar de bijlagen die je meestuurt. Geef de bestanden een 

duidelijke naam. 
B Aanhef Gebruik de juiste aanhef, zoals bij de zakelijke brief staat omschreven.  

`` 1 witregel 
C Inleiding,   In de eerste alinea komt de kernmededeling en de context van het bericht.  
D Kern,  Hierin volgt de uitwerking. Schrijf in alinea’s, waarbij je tussen de alinea’s 1 regel 

openlaat. Een e-mail wordt over het algemeen vluchtig van het scherm gelezen. 
Beperk daarom je alinea's tot 5 à 6 regels. 

E Slot   Schrijf wat je aan actie / handeling verwacht.  
1 witregel 
F Slotgroet Zet ook nu achter de slotgroet een komma. Aanhef en slotgroet zijn op elkaar 

afgestemd. Je kunt niet beginnen met Geachte mevrouw Van Os  en als slotformule 

Groetjes gebruiken. Ook de afsluiting dient correct te zijn. Beter te beleefd dan te informeel.  
H Ondertekening Vermeld je naam. Prettig zijn ook je functie, telefoonnummer, emailadres en 

internetadres. Of laat deze automatisch invoegen als een soort ‘visitekaartje’ 
 

ZIE HULPKAART ZAKELIJKE BRIEF Motivatiebrief sollicitatie / zakelijke e-mail. 
 
 

23. Hoe schrijf je een memo? 
 

 
 
 
Met een memo geef je middels een kort bericht informatie als geheugensteun of om iets door te geven. Dit bericht 
bevat feiten en is objectief. Je loopt het rijtje na van de 5W +1 H-vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom, waartoe en 
hoe.  
 

 Denk aan het noteren van de gegevens van de persoon over wie het bericht gaat: de naam, het adres en 
telefoonnummer van de beller (klant, collega, ….), e-mailadres.    

 Noteer ook de datum en het tijdstip van het gesprek  
 Noteer duidelijk voor wie de memo is bedoeld.  
 Noteer duidelijk wie het gesprek heeft aangenomen: jouw naam, zodat helder is bij wie eventueel navraag 

kan worden gedaan over de memo. 
 De aanhef. 
 Vat het onderwerp van het gesprek beknopt samen.  
 Noteer wat je hebt afgesproken over het afhandelen van het gesprek. (Wil graag teruggebeld worden en 

eventueel bereikbaarheid) / Belt terug / tijdstip / …..….. 
 

 
 
Voor alles wat je met de hand schrijft: schrijf leesbaar en doe altijd een spellingscheck. 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


