
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het schrijven van  

een informatieve tekst / uiteenzetting 

 

 
 

 

Vakgerichte actualiteit 

Voor dit werkdocument is de staking in het onderwijs als voorbeeld genomen. In dezelfde lijn en manier 

van werken kun je ook kiezen voor een eigen onderwerp of actualiteit. Vervolgens volg je de stappen 

voor het uitwerken van het artikel op jouw vakgebied of de gekozen actualiteit.  Stapsgewijs vervang je 

de onderdelen door eigen de input die je haalt uit eigen artikelen rondom een onderwerp. Stapsgewijs 

kleur je dan de deelonderwerpen en voorbeelden in. 

Je zoekt dan zes inleidingen, je stelt zelf een lijstje met informatie-items samen uit de verschillende 

artikelen,  je bekijkt voor het middenstuk welke deelonderwerpen je uit de bronnen kunt halen, je 

formuleert een kernzin bij ieder deelonderwerp en werkt deze met uitleg en voorbeelden verder uit, en 

voorziet de tekst van een slot.  

Vervolgens ga je je schrijfproduct verfijnen: aandacht voor de zinsbouw, variatie in woorden, en 

toepassing van verwijs-en signaalwoorden en het aanbrengen van overgangszinnen. Ten slotte voer je 

een spellingscontrole uit.  
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Inleiding 

Het schrijven van de inleiding van een informatieve tekst (uiteenzetting)  

 

Inleidingen ‘Leraren gaan staken’  

 

1 
Op 6 november staken leraren van het basis- en voortgezet onderwijs, zo meldt de NOS. Onderwijsbonden 
hadden het kabinet voor vanochtend een ultimatum gesteld voor meer geld in het onderwijs. Hier werd geen 
gehoor aan gegeven en daarom gaat de landelijke stakingsdag nu definitief door. 
 
2 
Zomaar een woensdag vrij klinkt veel scholieren vermoedelijk als muziek in de oren. Vandaag kunnen zij zich in 
de handen wrijven, want veel leraren gaan staken. Uit een peiling van de AVS, de belangenorganisatie voor 
leidinggevenden in het basis- en voortgezet onderwijs, blijkt dat 80 procent van de scholen meedoet. Maar hoe 
ziet zo'n stakingsdag eruit? En wat willen leraren eigenlijk? 
 
3 
Het kabinet maakt 460 miljoen euro extra vrij voor het onderwijs. Dat is het gevolg van een akkoord tussen 
kabinet, werkgevers en werknemers. De aangekondigde landelijke lerarenstaking, komende woensdag, gaat niet 
door. 
 
4 
De grootste vakbond van onderwijspersoneel AOb gaat de leden toch oproepen om woensdag te staken. 
Afgelopen vrijdag was de staking die voor woensdag was aangekondigd nog afgeblazen. 
 
 
5 
De relatief kleine onderwijsbond Leraren in Actie stelde zaterdag dat de staking woensdag alsnog moet 
doorgaan. De bond PO in actie heeft leraren opgeroepen woensdag naar Den Haag te gaan om daar het 
onderwijsdebat bij te wonen. Daardoor blijft het vooralsnog onduidelijk voor veel ouders of hun kind wel of niet 
naar school kan. 
 
6 
We gaan staken! O nee, we krijgen 460 miljoen euro, de landelijke staking is afgeblazen. Wacht even, het 
akkoord is niet goed genoeg, we staken toch! Het was de afgelopen dagen nogal een geharrewar. 
Onder leraren, maar ook onder ouders van kinderen op de basisschool is veel onduidelijkheid. Veel ouders 
hadden al opvang geregeld voor komende woensdag. Geen les betekent immers dat er wat anders moet worden 
bedacht: een sportclinic of een snipperdag bijvoorbeeld. 
 
 
 
Opdracht 1:  
Je hebt nu 6 inleidingen van een uiteenzetting gelezen, allemaal afkomstig van NOS of Volkskrant. Wat zijn 
volgens jou de kenmerken van een goede inleiding bij een uiteenzetting?  

1. Kenmerk 1:  

2. Kenmerk 2:  

3. Kenmerk 3:  

4. Kenmerk 4:  

 
Opdracht 2:  
Lees onderstaande inleiding. Welke kenmerken die je bij de opdracht 1 hebt genoemd, zie je in de tekst terug?   
 
 

https://nos.nl/artikel/2307070-leraren-zetten-landelijke-staking-op-6-november-door.html
https://nos.nl/artikel/2309036-peiling-80-procent-scholen-staakt-woensdag-mee.html
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Lerarengroep PO in Actie roept leraren op aanstaande woensdag toch te protesteren, ondanks een besluit van 
onderwijsvakbond AOb om de landelijke actie niet door te laten gaan. Het kabinet maakte vrijdag bekend dat de 
komende jaren 460 miljoen euro wordt uitgetrokken voor het basis- en voorgezet onderwijs, maar duizenden 
docenten stemden bij een poll van PO in Actie tegen het onderwijsakkoord. 

 
 
Ik herken kenmerk ……. omdat ________________________________________________ 
 
Ik herken kenmerk ……. omdat ________________________________________________ 
 
 
Opdracht 3: 
Tijd om zelf als journalist aan de slag te gaan. Jij krijgt de opdracht om de inleiding te schrijven bij het artikel 
over woensdag 6 november, de dag van de stakingen zelf. Let op dat je de kenmerken die je bij opdracht 1 hebt 
opgeschreven, toepast op je eigen stuk.  
 
Je kunt bij het schrijven van de inleiding de volgende informatie gebruiken:  

- 80% van de scholen staakt  
- 3380 scholen in Nederland staken 
- In Leeuwarden, Amsterdam, Eindhoven en Den haag wordt gestaakt  
- Duizenden brieven ontving minister Ari Slob van basisschoolleerlingen 
- In 2022 wordt een tekort verwacht van ruim 4100 fulltime leraren en in 2027 een tekort van 11.000 

leraren. 
- Een gemiddelde basisschoolleraar die fulltime werkt, verdiende volgens de economische denktank 

OESO (.pdf) in 2017 bruto 47.870 euro per jaar. Docenten in het voorgezet onderwijs verdienen als ze 
fulltime werken jaarlijks gemiddeld 60.297 euro. 
 

TITEL TEKST =   ________________________________________________ 
 
INLEIDING =  
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 
Opdracht 4:  
Schrijf de inleiding bij jouw tekst. Let daarbij op dat je objectief moet blijven en dus geen woorden zoals ‘ik’ of 
‘mijn’ gebruikt.  
 
TITEL TEKST =   ________________________________________________ 
 
INLEIDING =  
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f8d7880d-en.pdf?expires=1573018291&id=id&accname=guest&checksum=67D088BAB525EF59BC301AB4E4222669
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f8d7880d-en.pdf?expires=1573018291&id=id&accname=guest&checksum=67D088BAB525EF59BC301AB4E4222669
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 
Middenstuk 

Het schrijven van het middenstuk van een informatieve tekst (uiteenzetting)  

 
Een schrijver van een informatief artikel werkt na de inleiding met deelonderwerpen. Een deelonderwerp is (zoals 
het woord zegt) een deel van het onderwerp. Stel dat een schrijver een artikel over ‘gamen’ schrijft, dan kan een 
deelonderwerp gaan over ‘wat voor soorten games er zijn’, of ‘hoeveel gamers er in Nederland zijn’ of ‘hoeveel 
geld er in de game-industrie omgaat’. Je ziet, deze 3 deelonderwerpen hebben allemaal te maken met het 
onderwerp ‘gamen’.  
 
Hierboven las je de inleiding over stakingen in het onderwijs.  
 
 
Zomaar een woensdag vrij klinkt veel scholieren vermoedelijk als muziek in de oren. Vandaag kunnen zij zich in 
de handen wrijven, want veel leraren gaan staken. Uit een peiling van de AVS, de belangenorganisatie voor 
leidinggevenden in het basis- en voortgezet onderwijs, blijkt dat 80 procent van de scholen meedoet. Maar hoe 
ziet zo'n stakingsdag eruit? En wat willen leraren eigenlijk? 
 
 
Hieronder lees je de alinea’s die erna volgen. Geef per alinea aan wat het deelonderwerp is.  
 
In het hele land vinden manifestaties plaats. De grootste evenementen zijn onder meer in Leeuwarden, Almere, 
Amsterdam, Eindhoven, Goes en Den Haag. In Utrecht is onderwijspersoneel tussen 12.05 en 12.10 uur even 
stil. Het achterliggende idee daarvan is dat het onderwijs ook 'stilstaat'. In Rotterdam wordt 's ochtends een 
protestmars gelopen. 
De Tweede Kamer behandelt vandaag en morgen de onderwijsbegroting. De publieke tribune zal naar 
verwachting vol zitten met leraren. De ontwikkelingen zijn op de verschillende locaties in de rest van het land te 
volgen. 
 
 
Deelonderwerp =___________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Volgens de onderwijsbonden is er jaarlijks 423,5 miljoen euro nodig. Het grootste gedeelte van dat geld, ruim 241 
miljoen euro, moet volgens hen naar het basisonderwijs. Met dat geld kan de werkdruk worden verlaagd en 
kunnen de salarissen worden verhoogd. Op die manier kan de loonkloof met het voortgezet onderwijs worden 
gedicht. 
Ook leraren in het voortgezet onderwijs hebben last van een hoge werkdruk. Om dat te beperken, is ook meer 
geld nodig. Daarnaast willen leraren dat er voldoende geld beschikbaar wordt gesteld om de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren. 
 
 
Deelonderwerp = ___________________________________________________________ 

https://nos.nl/artikel/2309036-peiling-80-procent-scholen-staakt-woensdag-mee.html
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Opdracht 5:  
Kies 2 deelonderwerpen die je bij jouw zelfgeschreven inleiding over de stakingen hebt geschreven. Kies uit de 
volgende deelonderwerpen: de eisen van de leraren, werkdruk in het onderwijs, hoeveelheid administratie, de 
uitkomsten van de stakingen, reacties van politici.  
 
Inleiding: staking in het onderwijs  
 
Deelonderwerp 1: ___________________________________________________________  
 
Deelonderwerp 2: ___________________________________________________________  
 
 
 
 
Opdracht 6:  
 
Schrijf nu per deelonderwerp die je bij opdracht 5 genoemd hebt 1 alinea:  
 
TITEL TEKST =   ________________________________________________ 
 
INLEIDING = STAKINGEN IN HET ONDERWIJS  
 
DEELONDERWERP 1 =   _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

DEELONDERWERP 2 =   ___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
Slot 

Het schrijven van het slot van een informatieve tekst (uiteenzetting)  

 
Opdracht 7:  
Wat vind jij belangrijk dat er in een slot staat? Kies uit de volgende functiewoorden:  

o Aanleiding 
o Conclusie  
o Constatering 
o Historische schets  
o Oplossing 
o Samenvatting 
o Tegenstelling  
o Toekomstverwachting  
o Vraagstelling  
o Verklaring  
o Voorbeelden  
o Weerlegging  

 
Lees onderstaande twee afsluitingen. Welke van de twee vind je beter? En waarom?  
 
Slot 1:  
 
Inschattingsfout 
Minister Slob liet weten dat de beloofde 460 miljoen euro wat hem betreft gewoon beschikbaar zou komen. ‘Het 
doel van het akkoord is om zoveel mogelijk krachten te bundelen om het personeelstekort in het onderwijs verder 
aan te pakken’, liet hij weten aan persbureau ANP. 

De minister wist toen nog niet dat ook CNV Onderwijs zondagmiddag een draai zou maken. Volgens 
waarnemend voorzitter Jan de Vries was het ‘een inschattingsfout om met dit resultaat de staking af te blazen’. 
De christelijke vakbond blijft wel achter de handtekening onder het convenant staan. ‘We zijn blij met elke euro. 
Maar dat neemt niet weg dat er ook structureel geld moet komen.’  
 
 
Slot 2: 
 
Schoolbesturen moeten door de minister, maar ook door de leraren zelf worden aangesproken op alle 
misstanden in het onderwijs. Het zou dus goed zijn als er bijvoorbeeld een maximum aan reserves wordt 
ingesteld. Tegelijkertijd moet de regeldruk omlaag en zouden ook de leraren zelf meer invloed moeten krijgen op 
de schoolbegroting. Dat zou het besteden van de beschikbare middelen waarschijnlijk een stuk effectiever maken 
dan nu het geval is. 
 
 
Ik vind Slot 1  /   2   beter, omdat _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 
 

https://onderwijs.cnvconnectief.nl/nieuws/cnv-onderwijs-toch-staken-woensdag/
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Welke signaalwoorden voor het slot zou je kunnen gebruiken?  
Kies bijvoorbeeld uit de volgende signaalwoorden:  

o Ten eerste 
o Vervolgens  
o Namelijk 
o Historische schets  

o Dus 
o Bijvoorbeeld 
o Daarnaast 
o Concluderend 

o Waardoor 
o Al met al  
o Terugblikkend 
o Kortom 

 
Opdracht 8:  
Schrijf een slot jouw tekst over de stakingen in het onderwijs. Doe dat als volgt:  

1. Begin je slot met een signaalwoord dat bij een slot past.  
2. Herhaal kort het onderwerp van de tekst 
3. Herhaal de twee deelonderwerpen waarover je hebt gesproken.  
4. Sluit af met een toekomstverwachting  

 
 
TITEL TEKST =   ________________________________________________ 
 
INLEIDING = STAKINGEN IN HET ONDERWIJS  

DEELONDERWERP 1 =   _____________________________________ 

DEELONDERWERP 2 =   _____________________________________ 

 

SLOT =    

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Kies een vakgericht onderwerp. Volg de boven uitgewerkte stappen in de opbouw van 

een informatief artikel. Verwerk drie deelonderwerpen. Gebruik drie of meer bronnen. 

Neem in het artikel één citaat op. Neem op het eind van je artikel een bronnenlijst op 

volgens APA-norm. Het artikel telt 500 woorden in lettergrootte 11.  

Hoe ziet nu jouw informatief artikel er in zijn geheel uit?  

Maak een Wordbestand of PDF aan en geef het artikel een naam (code), waarin  ook jouw naam is opgenomen.  

 

 

    
 


