
Periode 3 schrijfvaardigheid 

Formeel en informeel taalgebruik 

Doelgroep en voorkennis bepalen 

Tekstdoel bepalen: zakelijk: informeren, overtuigen 

Tekststructuur : voor- en nadelen, verklaren, informatie; mening, feiten,  
   argumenten,  

 

 

1. Schrijven memo  

2. Schrijven instructie 

3. Schrijven informatief artikel 

4. Schrijven betoog 

5. Schrijven zakelijke email 

6. Schrijven zakelijke brief 

 

 

 

 

 

Briefconventies 



Formeel  taalgebruik Informeel taalgebruik 

Geachte meneer Jansen  

 

Hoi Gerard  

 

Zou ik even gebruik mogen maken 

van het toilet?  

 

Waar is de wc? 

Ik wil jullie verzoeken de jassen even 

uit te trekken. 

 

Doe je jas even uit.  

 

Hartelijk dank dat u tijd voor mij kon 

vrijmaken.  

 

Bedankt voor je tijd!  

 

Klachtenbrief 

Verzoek 

Sollicitatiebrief 

App-bericht 

vriend, bericht 

op Facebook 



   
                                                         
           

      HFD 1.1.  Korte memo:  

  kort briefje: feitelijk, beknopt, volledig 

MEMO 

Dag xxx,  
……. 
……. 
……. 
X 

5-w en h-
vraag 

Wat 

Wanneer 

Waar 

Wie 

Waarom 

Hoe 



• Een korte notitie om binnen een bedrijf 
informatie door te geven. 

– informerend of instruerend 

• Vaste onderdelen: 

– ontvanger 

– zender 

– datum 

– boodschap 
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Voor: ……………………………… 

Van: ……………………………… 

Datum: ……………………………… 

Onderwerp: ……………………………… 

 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………
………………………………………………… 

 
 

      Korte memo: kort briefje: feitelijk, beknopt, volledig 



 HFD 1.3  Instruerende e-mail 

• Geef de instructie een duidelijke titel. Gebruik hiervoor het onderwerp van de instructie. 

• Geef het doel van de instructie.  

• Welke materialen heb je nodig voor een instructie over deze handeling?  

• Geef de uitleg in stappen. Begin elke stap als dat kan met een WERKWOORD. Vaak 

gebiedende wijs. Denk aan een logische volgorde. Iedere stap op een nieuwe regel.  

• Beschrijf eventueel bij iedere stap het resultaat, zodat de lezer kan controleren of die het 

goed doet. 

• Gebruik nummers of dots om de volgorde van de stappen duidelijk te maken. Gebruik 

signaalwoorden zoals: eerst, dan, daarna, vervolgens en ten slotte. 

• Gebruik afbeeldingen als de instructie er duidelijker door wordt.  



 Instructie opstellen 

• Kies een handeling uit je vakgebied. Schrijf een 
instructie voor niet-vakmensen, waarin je uitlegt hoe je 
de handeling moet uitvoeren.  Kies niet een te 
moeilijke handeling.  

• Schrijf de instructie.  Type bovenaan de handeling.  
(het onderwerp) en zet daaronder de instructie.   

• Feedback: is de instructie goed te begrijpen? Is de 
instructie verdeeld in duidelijke stappen? Zijn waar 
nodig signaalwoorden gebruikt? Wordt waar dat 
handig is het resultaat van de handeling beschreven? 

• Verbeter de instructie.  

 



      HFD 2.1.  Schrijfplan maken   

1. Schrijfdoel : informeren (I), instrueren, overtuigen (O), aanzetten tot iets? 

2. Doelgroep : aan wie schrijf je? Voor wie schrijf je? 

3. Onderwerp: voor deelvragen is het maken van een woordweb handig! 

4. Tekstopbouw :  

•       Inleiding. Midden. Slot.  

• Aanleiding. Kernzinnen. Alinea’s.  

 

• Tekststructuur: kiezen  
 (I) voor- en nadelenstructuur 

 (I) verklaren of beschrijven 

 (I) problemen en oplossingen 

 (O)mening / argumentenstructuur 

 

• Eén alinea per deelonderwerp (deelvraag). In de kernzin schrijf je steeds de 
belangrijkste informatie over het deelonderwerp. Ga verder op dezelfde regel 
met uitleg en geef voorbeelden of argumenten bij dit deelonderwerp. 

 
• Afronding hangt samen met het schrijfdoel: samenvatting, advies (informeren),  

conclusie / mening  (overtuigen), oproep, aansporing (aanzetten tot). 

 

 

 

 
 

 
 
 



    Kijken naar doelgroep + woordgebruik + voorkennis 
 

Pas je woordgebruik aan. Gebruik woorden die bekend zijn.  

Kent de ander de vaktermen? Niet? Dan: goed uitleggen of niet gebruiken 

Bepaal je doelgroep = aan wie schrijf je? Voor wie schrijf je? (In)formeel?  

Waarom schrijf je? (doel) 

 

 
Voorkennis = wat weet de doelgroep over het onderwerp?  

Veel / weinig? Welke uitleg is nodig en hoe diepgaand?  



klachtenbrief of verzoek ? 

  Dus welke toon, welk woordgebruik en welke informatie geven / vragen voor je doel.  



Vaste indeling zakelijke brief 

• Reden / aanleiding, situatiebeschrijving 

  

• Toelichting situatie en argumenten 

• Wat je wilt van de ander (op een beleefde én duidelijke manier) 

 

• Dank voor de medewerking, wanneer je een actie hebben en je 

bereid bent tot nadere toelichting indien nodig.  

 

• Slotzin 



Zakelijke brief 

• Wat zijn de bezwaren en welke argumenten zijn sterk om de bezwaren 

weg te nemen?  

 

Feiten zijn sterker! 

Signaalzinnen en signaalwoorden maken de samenhang 

krachtiger: gebruik ze.  

 

 



• aanleiding / 

reden 

• situatie 

 

 

 

• toelichting,  

argumenten ,  

• wat wil je 

bereiken. 

 

 

 

 

• dank 

• reactietermijn 

• bereidt om 

toelichting te 

geven 

 



 
 
 
 
 
 



           Vorm van de brief 
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1. Afzender 
 

2. Datering 

3. Adressering 
 

4. Onderwerp 

5. Aanhef 

6. Briefinhoud 
 
 
 
 
 
 

7. Ondertekening 

8. PS 

9. Bijlage(n) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakelijke brief per post 





Adressering luistert nauw 

• De heer of mevrouw A. van Grutten 

• De heer/mevrouw A. van Grutten 

• De heer en mevrouw Van der Valk-van Houten 

• De heer K. van der Valk en mevrouw W. van Houten 

• Mevrouw J. van het Lam 

• Mevrouw Jannie van het Lam 

• Mevrouw Van ‘t Lam  

• De heer ir. drs. J.P. de Laat 

• De commissie …. 

 

 



• De inhoud van de brief in een of enkele woorden. 

• Zet Betreft: of  Onderwerp: ervoor. 

• Aan het eind van het onderwerp komt geen punt. 

 

Voorbeeld: 

    Onderwerp: spelfouten in documenten 

      Onderwerp 
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• Plaatsnaam:  met hoofdletter 

• Datum: dag en jaar in cijfers, maand in letters 

• Tussen plaats en datum een komma. 

• Aan het eind van de datering komt geen punt. 

 

Voorbeeld: 

 Druten, 16 september 2013 

      Datering 
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• Geachte heer, mevrouw, 

• Geachte heer/mevrouw, 

• Geachte mevrouw De Waal, 

• Geachte heer/mevrouw Van Tienen, 

• Geachte heren Wernsen en De Vries, 

• Geachte heer De Vries, geachte mevrouw Van Hoppen 

 

     Aanhef  : bekijk de verschillen!!! 



 

 Voorbeeld organisatie: 
 

Met vriendelijke groeten, 

Redactiebedrijf Schrijf 

 

 

 

Gerard Groenen 

redacteur 

 

• Voorbeeld privé: 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

  

Gerard Groenen 

     Ondertekening 
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• Bij meer dan één bijlage: nummeren. 

 

Voorbeeld: 
Bijlagen: 1 spellingsregels 

     2 gemaakte fouten 

       Bijlage(n) 
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• A  e-mailadres geadresseerde 

• B  onderwerp 

•           bijlage 

• C  aanhef 

• D  inleiding 

• E  middenstuk 

• F  slot(zin) 

• G  groet 

• H  afzender 

 

Een witregel tussen alle onderdelen. 
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       Opbouw zakelijke brief per email 
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Zet je schrijfplan om in een tekst. Schrijf jouw tekst bij de juiste letters: A t/m H. 

A 

C 

B 

D 

E 

F 

G 

H 



Stap 1: Vul alle gegevens op de juiste plaats in. 

• e-mailadres van de afzender 

• e-mailadres van de geadresseerde 

• onderwerp van de e-mail 

• bijlage(n) toegevoegd 

 

Stap 2: Maak een goede indeling en zorg voor een aanhef volgens de regels 

Begin je e-mail met Geachte of Beste gevolgd door mevrouw, of heer, 

Als je de achternaam weet, schrijf je die ook op. (Dit deel heet 'de aanhef'.) 

Als je niet weet of je met een man of vrouw te maken hebt, schrijf je: heer/mevrouw,  
(bijv. Geachte mevrouw Hendriks, of Beste meneer Klein, of 

Beste mevrouw / heer,). Let op: G. van de Beek, maar: Geachte 

mevrouw Van de Beek,  

 

Schrijf een inleiding, een kern en een slot: 

• inleiding: hierin maak je duidelijk waarom je de e-mail schrijft. 

• kern: hierin schrijf je je verhaal. Je probeert hier je schrijfdoel te bereiken. Als je meerdere 

onderwerpen beschrijft, krijgt ieder onderwerp een eigen alinea. Tussen iedere alinea 

plaats je een witregel. 

• slot: hierin bedank je je lezer of je spreekt een wens uit. (bijvoorbeeld ‘Bij voorbaat dank 

voor uw reactie’. of: ‘Ik hoop spoedig een antwoord van u te ontvangen.) 
 



Stap 3: ‘Sluit je e-mail af met een slotgroet: 

• Hoogachtend, of Met vriendelijke groet,  

• Noteer onder de groet je voor- en achternaam. 

 

Plaats witregels tussen alle onderdelen. Dus tussen: 

• de aanhef en de inleiding 

• de inleiding en de kern 

• de kern en het slot 

• het slot en de groet 

• de slotgroet en je naam 

 

Stap 4: Zorg dat je in de e-mail naar de bijlage verwijst. 

 

Stap 5: Zorg dat je e-mail verzorgd en duidelijk is. 

• Gebruik een passend e-mailadres waarin je naam staat. 

(bijv. jjanssen@gmail.com of karinfleuren@home.nl) 

• Zorg dat de toon en het woordgebruik bij de ontvanger passen. 

• Schrijf een helder verhaal. 

• Zorg voor een duidelijke samenhang in de tekst. 

• Zorg voor een duidelijke opbouw en structuur in de tekst. 
 



Opbouw van een klachtenbrief 



 



Klachtenbrief leerjaar 1 niveau 3 en 4  

Klacht TLI 

Casus: Je hebt een fraaie hoekwoning. Met zorg en liefde heb je om het huis een schitterende tuin 

aangelegd. Een hartenwens is nog een pittoresk tuinhuisje met een rieten puntdak. Dat bestel je 

uiteindelijk bij Tuincentrum Lommerlust in Son en Breugel. Dit bedrijf draagt ook zorg voor de plaatsing. 

Die verloopt helaas niet zoals je had verwacht. Daarover schrijf je een brief op 24 juni: 

 

 Je verwijst naar bestelling 9 mei jl. 
Afgesproken:  

 Levering en opbouw maandag 6 juni; zelf grond geëgaliseerd, behoefde niet nauwkeurig: 
plaatsing toch waterpas. 

 Op 6 juni geen levering: zelf geïnformeerd bij Lommerlust: veel zieken onder het personeel; 
belofte: zo snel mogelijk bezorging en plaatsing. Volgende dag: aflevering en plaatsing huisje 
door twee monteurs. Rieten dak niet gelegd. Pas vrijdag plaatsing dak. 

 Week later: aanleg elektriciteit. Hiervoor rekening van firma Lamplicht van € 237,85; toch 
inbegrepen bij de prijs? 

 Ook navordering van Lommerlust van 140,- voor materialen waterpas plaatsen huisje. 

 Geen afspraak! Accepteer ziekte, maar niet de beide rekeningen.  
 

Adressen:” 
J van Bemmel     Tuincentrum Lommerlust 
Bosweg 46     Acacialaan 10 
5561 KJ SON EN BREUGEL   5561 HM SON EN BREUGEL 









 
 
 
 
 

Succes 
 
 

Schrijven leer je door veel doen 


