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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: 5 stappen naar succes 

1. Inhoud brainstormen (informatie uit je hoofd krijgen), inhoud bronnen verzamelen (beoordelen en kiezen van 
drie beste bronnen met informatie van experts – noteer kernwoorden en eventueel enkele definities en 
citaten), inhoud onderzoeken (vragen stellen en antwoorden zoeken). Doen! 

2. Inhoud structureren: mindmap maken (afbakenen welke onderdelen bij elkaar horen) en informatie ordenen in 
een schema, kernwoorden in een logische volgorde zetten, voorbeelden erbij zetten. Alinea’s afbakenen 
(informatiekernen die per alinea één deelonderwerp behandelen). Nog geen volzinnen schrijven, wel 
kernwoorden en kernideeën noteren. Controleer of de  overgangen niet te bruusk zijn). Puzzelwerk voor een 
strakke tekststructuur. Doen!.  

3. Formuleren (volg je tekstschema met alinea-indeling). De uitvoering: probeer te variëren, actief te schrijven en 
je ideeën logisch te verbinden. Een slimme alinea opent met een kernzin waarin essentie onmiddellijk wordt 
gegeven. Het belangrijkste staat vooraan. Je schrijft veel met signaalwoorden, dan hoeft de lezer niet 
voortdurend te zoeken naar het verband en onbewust breng je dan al meer variatie aan in het schrijven. 
Doen!  

4. Redigeren (oog voor de kwaliteit van de afwerking: je woorden, zinnen en spelling aanscherpen). Doen! 
5. Oppoetsen (het oog wil ook wat: creëer een strakke pagina met een prettige bladspiegel) 

Wat je al kunt, aanscherpen en slechte schrijfgewoonten wegwerken 
Wie een goede tekst wil schrijven, moet vooral wachten met meteen te gaan schrijven! Schrijven vraagt om meters 
maken én een goede voorbereiding. Er wordt ook wel eens gezegd: 70% inspiratie en 30% transpiratie. Maar die  
inspiratie kun je regisseren, zoals een filmmaker van tevoren een script uitwerkt.  Je begint met het aankleden van een 
goed schrijfschema! [Zoals je ook bij presenteren begint met het maken van een goed spreekschema]. Zo voorkom je 
‘ratelend’ van de hal op de tak schrijven. Je brengt informatie en argumenten uit verschillende bronnen bijeen en weet 
ze te beoordelen op hun waarde voor je vak en het schrijfproduct. Schrijven is bouwen. Het gaat niet alleen om WAT 
je schrijft, maar ook om HOE je het schrijft.  
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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, verklaring, achtergrondartikel, voorlichtingsmateriaal,  
bijsluiter, recept, verslag. 

Opiniëren / beschouwen 
Beschouwing, 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 

 
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 géén 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 niét 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: 
 “Plofkip = bofkip”.  
‘Bullshit om de veestapel te halveren.’ 
 “Op de snelweg is 100km rijden oké!” 
“Stop stunten met voedsel” [actie tegen veel te lage voedselprijzen voor de boer] 
“Geen zonnepanelen in de wei.” 
“Lang leve de buurtsuperboer!” 

Zie bijlage Betoog, pag.  16   en bijlage informatief artikel, pag. 34 
 
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.  
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cursiefje
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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. Bronnen beoordelen: als je moet 
vaststellen of een bron deugt, dan let je 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 op 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? 

Iedereen kan googelen, maar omgaan met de gevonden bronnen is een 
vaardigheid op zich. De bronnen verkennen neemt een groot deel in van 
het schrijfproces! Tot zelfs 70% van de tijd ben je bezig met opzoeken, 
beoordelen en verwerken van bronnen voor je schrijfschema! 

5. Hoe houd je rekening met het publiek waarvoor je schrijft?  
 

Dat doe je door te letten op:  
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 Milieufederaties en  Natuurinclusief Landbouwinitiatief interessante artikelen vinden 
wanneer je een opleiding in green engineering volgt. Algemene bronnen vind je ook op Google Scholar. 

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. Teksten van officiële 
instanties (belastingdienst, politie, gemeente etc.) zijn natuurlijk wel formeler en zakelijker dan die in een populair 
tijdschrift. 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.  

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.  

 

https://www.duurzaammbo.nl/
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/project/energietuinen/
https://www.natuurinclusief-landbouwinitiatief.nl/
file:///E:/mijn%20documenten/HELICON/2020%20schrijven/o%09https:/scholar.google.com/
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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Iedere tekstvorm heeft een eigen lay-out. Een brief heeft een dagtekening, aanhef, slotgroet. De briefconventies moet 
je voor het examen Nederlands zeker kennen!  
 

Dus inhoud, woordgebruik, zinsbouw, register, stijl, tekstopbouw,  opmaak en spelling moeten afgestemd zijn op wat 
het beoogde publiek verwacht in het gekozen medium. Dat telt mee in de beoordeling! 

 

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;  de inleiding en het 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: kop: 
 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 aankondigen (welke deelonderwerpen er behandeld worden). Je krijgt meer samenhang in je 

schrijven wanneer je in de inleiding kort 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 (dat noem je een lead). 

Middenstuk / kern: romp: 
 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. 
 
Slot: staart: 
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 
kernzin geeft 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.  
 
Leesvragenvuur 
Antwoorden leesvragenvuur 
 

https://wheeldecide.com/index.php?id=428392
https://quizlet.com/nl/502856048/leesvaardigheid-flash-cards/
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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 maak je als schrijver jouw tekst makkelijker om te lezen.  
 
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:  het biedt je een kapstok voor de volgorde van je informatie.  

 
a. Argumentatiestructuur (veel gebruikt voor het betoog) 
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. 
 
Je leert nu één indeling aan voor het hele artikel, omdat je dat houvast geeft.  
Begin inleiding:  aanleiding, constatering, anekdote, probleemomschrijving, standpunt  
Midden:   per deelonderwerp = per alinea: AUB-tje maken: argument, uitleg, voorbeeld(en)  
Tot slot:   geef jouw mening over het onderwerp en uitsmijter. 
 
b. Probleem – oplossingsstructuur (veel gebruikt voor een  schriftelijk advies) 
Inleiding  |  probleem 
Middenstuk | oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen 
Slot  | de beste oplossing 
c. Verklaringsstructuur (veel gebruikt voor een informatief artikel) 
Inleiding  | beschrijving verschijnsel 
Middenstuk | redenen, oorzaken en gevolgen 
slot  | beste verklaring, samenvatting 
d. Verleden/heden/toekomststructuur (veel gebruikt voor een informatief artikel) 
Inleiding  | introductie onderwerp 
Middenstuk  | situatie vroeger, situatie nu, 
Slot    | toekomstverwachting 
e. Vraag – antwoordstructuur (veel gebruikt voor een beschouwing) 
Inleiding  | vraag 
Middenstuk  | antwoorden 
Slot  | samenvatting of conclusie 

 
Structuur is een belangrijk criterium binnen de beoordeling van een tekst: zorg dat die op orde is. 
 
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. 
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). 
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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 grotere tekstgedeelten worden aangegeven 
met verbindingswoorden ofwel signaalwoorden. Die passen bij een gekozen structuur. Ze vormen het cement 
binnen een tekstverband, waardoor zinnen samenhang krijgen. Jouw tekst is dan geen opeenstapeling (meer) van 
losse zinnen.  

.  

Verbanden Verbindingswoorden* 

tijd (chronologisch) (de alinea’s zijn geordend op tijd) 
voordat, nadat, eerst, daarna, wanneer, 
vroeger, later 

reden/verklaring (redengevend) de ene alinea geeft een stelling, 
de andere geeft de argumenten daarvoor) 

want, omdat, daarom, vanwege, immers, 
namelijk 

tegenstelling ( je ziet een verschil met ) 
maar, echter, hoewel, toch, daarentegen, 
staat tegenover 

doel –middel (de ene alinea geeft het doel de andere hoe je dat 
doel kunt bereiken) 

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

oorzaak -gevolg (oorzakelijk) (oorzakelijk, de ene alinea / zin 
geeft een oorzaak en de andere een gevolg. ) 

door, doordat, waardoor, te danken aan, 
zodoende 

voorwaarde (voorwaardelijk) (zonder de inlossing gaat het niet 
door) 

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

voorbeeld/bewijs (toelichtend) (toelichtend, een voorbeeld bij 
een uitspraak/verschijnsel/standpunt)) 

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

opsomming (de alinea’s noemen verschillende onderdelen van 
een opsomming) 

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

vergelijking ( je ziet een overeenkomst met) 
zoals, zo, evenals, in vergelijking met, 
soortgelijk(e) 

samenvatting (samenvattend) (samenvattend; sluit vaak een 
tekst af en zet het voorgaande nog eens kort op een rijtje) 

samengevat, kortom, met andere 
woorden, vandaar dat, hieruit volgt 

conclusie (concluderend) sluit vaak een tekstgedeelte af en 
geeft de conclusie die voor de lezer logisch zou moeten zijn) 

dus, concluderend, kortom, daarom, al 
met al 

*Er zijn meerdere signaalwoorden voor hetzelfde tekstverband. Varieer!  

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. Hierbij kunnen de brainstormmethode mindmap (1. brainstormen, 2. 
Selecteren en 3. Sorteren) en de vraagstellingsmethode 5W/H je goed op gang helpen. Bij brainstormen som je 
spontaan invalshoeken en ideeën op: je maakt daarbij weer nieuwe associaties bij de woorden die je zijn ingevallen. 
Noteer al je invallen, want iedere inval kan nieuwe inhoud activeren. Om tegengas te geven aan eventuele chaos 
hanteer je ook de 5W/H-methode.   
 
De hoofdgedachte geeft weer wat jij belangrijk vindt om over het onderwerp te vertellen. Ook bepaal je 
je tekstdoel en denk je na over 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. 
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12. Hoe ziet een schrijfplan  / bouwplan eruit?  
 
Onderwerp ………………………………………………… 
Doel ………………………………………………………….. 
Titel……………………………………………………………. 

 

Kernzinnen: de kernzin bevat de essentie van een alinea. Maak een kernzin daarom niet te lang. Een kernzin is een 
volledige zin en bevat dus een onderwerp en werkwoord. In de volgzinnen geef je meer details.  

Overgangszinnen: je geeft de lezer een opstapje / een voorzet naar het deelonderwerp van de volgende alinea. De 
lezer krijgt een idee van het vervolg. Het bevordert een vlotte leeservaring.  

Hoofdgedachte ………………………………………….. 

Tekststructuur……………………………………………. 

Titel. Deze is kort en pakkend. 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.  
Plaats bij een wat langer artikel tussenkopjes. Tussenkoppen maken een tekst scanbaar (leesstrategie globaal 
lezen).  
 
Bij het schrijven zet je achter titel en tussentitels géén punt en meestal zijn ze vetgedrukt.   
 
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.  

 
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? 

Tekstdeel alinea trefwoorden 
bronnen detail / 

voorbeeld / 
uitleg 

Inleiding Hoe wordt de aandacht getrokken?     

  Introductie onderwerp     

Middenstuk Deelonderwerp 1     

 tussenkoppen 
 kernzinnen 
 overgangszinnen 

Deelonderwerp 2     

Deelonderwerp 3     

Deelonderwerp …..     

Slot Hoe wordt afgesloten?     
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 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 is een 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?  
 
Standpunt 
Een standpunt geeft aan hoe jij tegen een onderwerp aankijkt, wat jouw mening daarover is. Dat noem je dus je 
standpunt / stelling / mening.  Soms zeg je dat erbij:  ik vind ..., volgens mij ..., maar vaak ook niet  en moet de 
luisteraar / lezer maar snappen dat dit een persoonlijk standpunt is. 
Voorbeelden 

 positief standpunt:  Ik vind dat spelers met een beter uithoudingsvermogen beter voetballen. 

 negatief standpunt:  Tactisch inzicht wordt zwaar overschat. Mannen kunnen niet voetballen. 

 
In de inleiding beschrijf je… 
- de aanleiding voor het betoog; 
- je standpunt 
In het middenstuk geef je… 
- minimaal drie argumenten die je mening ondersteunen; 
In het slot herhaal je de stelling, je mening en je belangrijkste argument(en) in andere bewoording. 
Vergeet de titel niet. De titel mag niét je standpunt zijn. 

 
Inleiding: 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 inleiding 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.  
 
Middenstuk: hierin 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZIE DE BIJLAGE HULPBLAD BETOOG  pag. 16 
 
 

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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16. Waarop let je bij het schrijven van een informatieve tekst? 
 

De ims-structuur: inleiding – midden- slot  ofwel kop – romp - staart 
Inleiding: Introductie van het onderwerp. Bedenk een binnenkomer: een pakkende beginzin, iets actueels, een nieuwtje, 

een voorbeeld, een citaat / spreekwoord / definitie of een vraagstelling, een compacte samenvatting, een 
sfeerbeeld of anekdote.. Ook kun je bij een langere tekst aangeven wat een lezer kan verwachten 

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. Of je stelt een vraag naar de toekomstige ontwikkelingen. 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).  

 
ZIE BIJLAGE INFORMATIEVE TEKST / BESCHOUWING SCHRIJVEN, pag. 34. 
Kijk onder de bijlage Betoog voor suggesties voor start- en slotzinnen., pag. 27. 

 

  
 

17. Waarop let je bij het schrijven van een instructie?  

Voorbereiding van instructies 
> Hoe zou je een dergelijke handeling aanleren? 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.  
 
•   Het leerdoel vaststellen; 
-   kennis, 
-   vaardigheid en voorbereiding van instructies 
-   houding (gedrag). Voorbereiding van instructies 
•   De vaardigheid in stappen verdelen;  
-   handelingsstappen (hoe) en 
-   leerstappen (waarom). 
•   Geschikte instructievorm bedenken. 
 

 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. 

 

 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.” Zet dit erbij! 

 Zorg voor een logische volgorde. 
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 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: gebruik ze! 
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.  
 

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.  
 
ZIE BIJLAGE INSTRUCTIE SCHRIJVEN, pag. 41. 
 

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 FORMAT  VERSLAG pag. 37. 

 
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 

https://maken.wikiwijs.nl/109053/Nederlands___Helicon_Mbo_Boxtel#!page-3626567
https://maken.wikiwijs.nl/81107/Helicon_MBO_Boxtel
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artikel. Titel van Journal, Volume(Issue), Paginanummer(s). doi:nummer 

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? Revisie! Wat een schrijver! 

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': 
 

 Zorg voor variatie in woordkeuze én in zinnen. Lidwoorden en voorzetsels horen erbij! Sommige werkwoorden 
en spreekwoorden hebben vaste voorzetsels. Gebruik dus de juiste voorzetsels bij dergelijke werkwoorden! 

 Wissel af tussen korte en langere zinnen en schrijf niet oeverloos door met ‘komma-zinnen’. Drie 
signaalwoorden in een zin is teveel. Hak zo’n zin in delen op. De lezer krijgt dan de tijd om de informatie tot zich 
te nemen.  

 Controleer ook op samenhang, door met signaal- en verwijswoorden te laten zien dat je bewust samenhang 
aanbrengt. Check of je verwijswoorden helder verwijzen! 

 Controleer of je tekst gedachtesprongen kent. Je hebt dan aan iets gedacht, maar bent vergeten de link te 
beschrijven.  

 Gebruik af en toe een vraagzin.  

 Schrijf actief en gebruik dus minder de werkwoorden ‘worden’ en ‘zijn In een ‘wordt-door’ constructie. 
[Voorbeeld: 20% van de sporters gebruikt doping = actief = het onderwerp in de zin doet iets. / Doping wordt door 
20% van de sporters gebruikt = passief = er wordt iets met het onderwerp van de zin gedaan] Een tip om de 
wordt-door zin actief te maken: begin met het zinsdeel dat volgt na ‘door’ en maak daar het onderwerp van.  
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 Schrap de werkwoorden moeten, dienen en zullen. De tekst wint aan scherpte, kracht en levendigheid. 
[Voorbeeld: Dat moet je even doen > Doe dat even. De bijeenkomst zal om 19.00 uur worden gehouden > De 
bijeenkomst begint om 19.00 uur]. 

 Gebruik zoveel mogelijk de tegenwoordige tijd [dit komt actueler over]  en schrijf in de verleden tijd wanneer je 
daarvoor een reden hebt. Zorg ervoor dat het gebruik van de tijd in een zin / alinea wél consequent is.  

 Vermijd lange omschrijvingen en herhaling van woorden. Meestal bestaat er een kort synoniem. Loop je 
tekst na op woorden die je vaak herhaalt en vervang deze door een ander woord. Dat maakt je tekst 
aantrekkelijker om te lezen. [Voorbeeld: auto, wagen, vervoersmiddel,….Schrap het woord als het kan of kijk of je 
een verwijswoord kunt gebruiken. Gebruik wel het juiste verwijswoord. Voorbeeld: een bus is ‘zij’ en een auto is 
‘hij’.   

 
Dan is het tijd voor taalverzorging:  
Kijk je artikel na op spelling, stijl en leestekens. 

 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. [Denk bij een voltooid deelwoord een e erachter en luister naar wat je hoort: een d of een t? ].  
Een onderwerp in het enkelvoud heeft ook een werkwoord in het enkelvoud. Let op bij woorden als: de 
meerderheid heeft, een aantal heeft, de media hebben , de politie heeft , 30% van xx heeft, ….., x, x, en  x 
hebben: dus onderwerp en werkwoord komen overeen in getal!   

 Je maakt geen fouten in ‘als – dan ’ of ‘hun – hen of ‘ik –‘mij’ / ‘mijn’, ‘jou’- ‘jouw’, ‘alle’ – ‘allen‘ ‘. Controleer 
aan elkaar of los schrijven’, meervoudsvormen en verkleinwoorden of in tussenklanken bij samenstellingen. 
Velen hebben tegenwoordig de neiging om samengestelde woorden los van elkaar te schrijven in plaats van aan 
elkaar als samenstelling. Dat komt door het Engels, waarin woorden los van elkaar worden geschreven. 
[Voorbeeld: coffee machine > koffiemachine] Samenstellingen schrijf je doorgaans aan elkaar, soms met een 
streepje ertussen voor de leesbaarheid (bij een klinkerbotsing).Denk aan het verschil in betekenis tussen: het rode 
wijnglas en het rode rodewijnglas; de bejaarde verzorgster en de bejaardenverzorgster; de lange afstandsloper en 
de langeafstandsloper, twee tot zes jarigen en twee zesjarigen. 

 Kijk de regels nog eens na voor het gebruik van het koppelteken en de apostrof en het meervoud van woorden 
op –ie.   

 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.  Begin iedere zin met een hoofdletter en 
eindig met een punt. Tussen twee werkwoorden die niet bij elkaar horen, zet je een komma. Een komma zet je 
ook voor de meeste voegwoorden in een samengestelde zin. Ook voor ‘die’/ ‘dat’/ ‘wat’ in uitbreidende zinnen. [Let 
hierbij op het betekenisverschil:  De studenten, die praten, krijgen straf. / De studenten die praten, krijgen straf].  

 
ZIE HULPBLAD SPELLING pag. 55. 
Taalunie 

 

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:  

 
ZIE HULPBLAD AAN DE SLAG  MET JE SOLLICITATIEBRIEF. 

pag. 42. 
Kijk daar ook voor tips voor het schrijven van een 
klachtenbrief.  

 

https://taalunie.org/dossiers/45/spelling
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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’. 

   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 BIJLAGE EEN zakelijke E-MAIL SCHRIJVEN, pag. 51. 
 

23. Hoe schrijf je een memo? 
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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. 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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BIJLAGE HULPBLAD BETOOG 
 
Leerdoel Schrijven 
- Ik kan een stelling bedenken waar ik het mee eens / oneens ben. 
- Ik kan een schrijfschema maken voor een betoog. 
- Ik kan een betoog schrijven. 

 

Betoog – uitleg 
 

Doel betoog: overtuigen 

 

Een betoog schrijf je (of houd je mondeling) als je anderen wilt overtuigen van jouw mening. Je schrijft het betoog 

volgens een vaste opbouw.  

 

Het betoog start je met een inleiding waarin je vooral veel feitelijke informatie geeft en nog geen meningen. Aan het 

einde van de inleiding noem je de stelling en je omschrijft jouw standpunt (eens). In de kern geef je twee argumenten 

die dat standpunt ondersteunen. De argumenten baseer je op feiten. Na jouw argumenten vóór de stelling noem je een 

tegenargument dat je vervolgens meteen weerlegt: je laat zien dat het tegenargument niet klopt. Je eindigt met een 

conclusie: nogmaals jouw standpunt en argumenten in andere woorden. Jouw laatste zin is een uitsmijter: korte en 

krachtige slotzin die jouw standpunt onderstreept.   

 

De opbouw van je betoog maak je duidelijk door signaalwoorden (ten eerste, ten tweede, omdat, daardoor, dat blijkt 

uit, namelijk, dus, concluderend, samengevat).  

  

Een argument maak je sterk door een goede onderbouwing m.b.v. een uitleg en één of meerdere voorbeelden. 
 

 schrijven van een betoog:  
 
 

De tien criteria voor een goede stelling  

 
1. De stelling is een verandering van de huidige situatie. 
2. De stelling moet controversieel zijn (voor- en tegenstanders kennen.  Je moet erover kunnen discussiëren. 

Dus er zijn zeker mensen die het niet met jouw stelling eens zijn. 
3. Het moet meteen duidelijk zijn waar de stelling over gaat. De stelling moet absoluut geformuleerd zijn (dus 

niet: ‘in sommige gevallen’).Als een stelling niet absoluut geformuleerd is, wordt het betoog verwarrend, want 
waar gaat het nou precies om? 

4. De stelling moet prikkelen, ‘pijn’ doen en geen nuance bevatten (rechttoe rechtaan formuleren) 

5. De stelling bestaat uit één (niet te lange) zin. Maximaal 15 woorden.  

https://vimeo.com/418130920
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6. De stelling moet positief geformuleerd zijn (formuleer de stelling zonder het woord ‘niet’)  

7. De stelling mag geen argumenten bevatten (vermijd ‘want’ of ‘omdat’)  

8. De stelling mag niet innerlijk tegenstrijdig zijn.  

9. De stelling moet ondubbelzinnig geformuleerd zijn (voor één uitleg vatbaar) 

10. De stelling mag niet in de vorm van een vraag zijn geformuleerd.  

 

Voorbeeld: alle stallen moeten megastallen worden. 

 

Niet goed:   
 Nieuwe auto’s moeten duurzaam en kostenefficiënt worden. Je kunt voor duurzaamheid zijn en tegen 

kostenefficiëntie. Ben je dan voor- of tegenstander? Dit is een meerduidige stelling. Kies een van de twee. 

 Prostitutie moet in Nederland worden gedoogd. Dat is al zo in Nederland. Een stelling moet juist gaan over de 

verandering van het huidige beleid. Dus bijvoorbeeld: ‘Prostitutie moet in Nederland worden verboden’. 

 

 

Stappen verkennen argumenten en overtuigingskracht 

 
Stap 1: Wat is de context?  
Als je stap 1 doorlopen hebt, weet je wie bij deze discussie betrokken zijn en waarom de discussie gevoerd wordt.  
1. Wie probeert wie te overtuigen en waarom?  

2. Wie zijn nog meer belangrijk voor de overtuigingspoging?  

3. Zijn deze partijen allemaal bij dezelfde discussie betrokken? (Als er meer discussies te onderscheiden zijn, kies er 
dan één waarmee je verder gaat.)  
 
Stap 2: Waarin zit het meningsverschil?  
Als je stap 2 doorlopen hebt, weet je welk standpunt betrokkenen (kunnen) innemen.  
1. Wat is het standpunt?  

2. Formuleer het standpunt in je eigen woorden.  

3. Wat is jouw eigen standpunt in deze zaak?  
 
Stap 3: Wat zijn de argumenten?  
Als je stap 3 doorlopen hebt, weet je welke argumenten gebruikt zijn en hoe argumenten zich tot elkaar verhouden.  
1. Welke argumenten breng je naar voren?  

2. Hoe zijn de argumenten geordend? 

3. Ga je ook een  – potentieel – tegenargumenten weerleggen?  

 
Stap 4: Is de argumentatie sterk of zwak?  
Als je stap 4 doorlopen hebt, weet je of de argumenten het standpunt voldoende onderbouwen, redelijk zijn, en of ze 
strategisch gekozen zijn.  
1. Is de argumentatie toereikend en/of relevant? Stel de juiste kritische vragen om dit vast te stellen.  

2. Zijn de argumenten niet met elkaar in tegenspraak (inconsistent)  

3. Worden er geen discussieregels overtreden (ondeugdelijk)?  

4. Is de keuze voor juist deze argumenten, redeneringen of weerleggingen strategisch een goede zet?  
 
Soorten argumenten 

Met ARGUMENTEN  ondersteun je een standpunt (MENING). We onderscheiden twee soorten argumenten: de 

feitelijke en de waarderende. Feiten komen sterker over, want ze zijn lastiger te weerleggen. Gebruik dus als het 

kan feiten.  

● Ik doe liever geen eindexamen (standpunt), want als ik slaag moet ik naar een andere school (feitelijk 

argument). 

● De PVV is geen democratische partij (feitelijk argument), ik zal er dus nooit op stemmen (standpunt). 

● Ik doe liever geen eindexamen (standpunt), want ik kan niet goed tegen die spanning (waarderend argument). 

● De PVV is een racistische partij (waarderend argument), ik zal er dus nooit op stemmen (standpunt). 

 
Aanvaardbaarheid van argumentatie 
Of de lezer zich laat overtuigen , hangt af van de: 
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 Aanvaardbaarheid:  hij / zij vindt dit oké, kan dit controleren, vindt de gebruikte bron / de schrijver betrouwbaar. 

 Controleerbaarheid: het is mogelijk om de uitspraak op waarheid te testen / de resultaten op te zoeken. 

 Relevantie: het argument past ook goed bij het standpunt, is écht een argument voor dit standpunt. 

 Consistentie: de argumenten spreken elkaar niet tegen. 

 Betrouwbaarheid de bron is deskundig, heeft geen belang bij deze mening en spreekt zichzelf niet tegen. 

 Toereikendheid: de argumenten samen maken een standpunt aanvaardbaar.  

Betoogschema maken 

 
Bedenk zoveel mogelijk voor- en tegenargumenten voor de stelling.  
• Zodra je een lijst met argumenten hebt opgeschreven, cluster je deze. Welke argumenten passen goed bij elkaar 
onder eenzelfde label? Cluster de argumenten in drie clusters.  
• Wanneer je de argumenten hebt verdeeld in drie clusters, bedenk je een pakkende naam voor elk cluster. Geef het 
geen vage term, want dan weet je alsnog niet precies waar de argumenten over gaan.  
 
Opzet: bedenk waar je de argumenten vandaan haalt. Zoek op internet naar opiniërende of betogende stukken of ga op 
zoek naar artikelen in populaire wetenschappelijke bladen of jongerenkranten. Maar je kunt ook argumenten uit informatieve 
stukken halen. Lees bijpassende artikelen en markeer trefwoorden en argumenten die je zou kunnen gebruiken voor een betoog 
voor jouw standpunt. Ook kun je argumenten halen uit bijvoorbeeld televisieprogramma’s. 
 

AUB-model 

 

AUB: ezelsbruggetje: Argument geven, Uitleg geven, Bijvoorbeeld (voorbeelden) geven 

Een argument geven is één, maar dit vervolgens sterk onderbouwen is vaak een stuk lastiger. Het AUB-model helpt 

je een argument krachtig te onderbouwen. Het staat voor Argument, Uitleg en een Bijvoorbeeld (voorbeeld).  

 

Argument argument kort samenvatten in één zin.  
 

Uitleg uitleg geven bij je argument.  
Gebruik hier twee vragen:  
(a) waarom klopt je argument? 
(b) waarom is je argument belangrijk? 

(Bij)voorbeeld een voorbeeld geven of een feit of cijfers 
aandragen bij je argument. 

 

Een argument is een uitleg over waarom je iets vindt. 

 De woorden 'omdat' en 'want' staan aan het begin van een argument.  

Voorbeeld: De coronamaatregelen moeten stipt worden gevolgd (stelling) , want anders is er kans om elkaar en de docent te 

besmetten (argument).  

 De woorden dus en daarom komen ná het argument. Ik ben nooit ziek, daarom  / dus vind ik het niet nodig me aan de 

maatregelen te houden. Niemand leest meer boeken, dus bibliotheken zijn overbodig. 

 

Je kunt een alinea bij een argument best uitschrijven zonder omdat / want / dus en daarom. Wanneer je de signaalwoorden  wel 

gebruikt , wordt de opbouw van een argument veel helderder. Daarom gaat het: helder schrijven, dus gebruik de signaalwoorden! 

Het  levert  een betere tekst en dus een beter betoog en daarmee een beter cijfer op. Wie wil dat nu niet? 

 

Voorbereiding argumenten: verdiepingsvragen: 
1. Over welk probleem gaat de stelling? Is dat een erg probleem? 
2. Wat zijn de voor- en nadelen bij jouw stelling?  
3. Wie zijn de betrokkenen en wat voor een effect heeft de stelling op hen? 

 

Bedenken argumenten bij een stelling: stel vragen aan jezelf: ben je voor of ben je tegen?  

Oefenen AUB (drillen). (tempo: zandloper erbij). 

Bedenk bij de stelling drie Argumenten voor en drie argumenten tegen. (Je mag deze keer ook feiten verzinnen!) 

Bedenk een Uitleg bij ieder argument. Bedenk een (Bij)voorbeeld bij ieder argument: een drieslag maakt het nog sterker: 

dan bedenk je drie voorbeelden bij de uitleg: dat doen journalisten bijna op de automaat, omdat het werkt! Twee is wat 

mager, vier is teveel. 

 

Padlet betoog: alle stappen in één overzicht.  

https://padlet.com/kunstschakel/bouwplan
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Een AUB-tje bouwen is één manier om een argument op te bouwen. Een vast format, waarin je het steeds giet. Er zijn 
er dus meer. MAAR maak je eerst deze manier eigen.  

 Stelling 

Deelonderwerp 

Argument verzinnen 

Uitleg geven 

Voorbeeld (en) geven 

Je argument bestaat uit drie delen:  

A: Vat in een korte zin je argument samen.  
U: Leg je argument uit. Gebruik hier twee vragen:  

a. Waarom klopt je argument? 

b. Waarom is je argument belangrijk? 

B: Geef een voorbeeld, feit,  statistiek of ervaring bij je 

argument. 
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Structuur invullen schrijfschema 

 

 

 

 

 

Tekstdeel* alinea 
Trefwoorden + kernzin: 
belangrijkste zin 

Inleiding 

(ongeveer 50 woorden) 

Hoe wordt de aandacht getrokken? Vergeet niet het onderwerp te 
introduceren. Je kunt hierbij gebruik maken van openingszinnen. 

Vergeet ook je stelling niet te noemen. Formuleer deze zonder het 
woordje ‘niet’. 

 

  Introductie onderwerp 
Zorg dat je zin altijd een 
onderwerp en werkwoord heeft.  

Middenstuk 

(ongeveer 300 woorden) 

Deelonderwerp 1/ Argument 1 

Noem het niet zo, dat is voor dit bouwplan: geef het stukje van een 
alinea steeds een eigen tussenkop, maar doe dit pas als je de alinea 
(het hele AUB-tje )hebt geschreven. Dekt de tussenkop de tekst? 

Schrijf eerst de tekst in de ruwe 
versie. Neem echt de tijd om 
overgangszinnen te bedenken 
op het eind van een alinea en/of 
bij het begin van de nieuwe 
alinea. Iedere alinea is een 
afgerond verhaaltje op zich. 
MAAR het leest prettiger 
wanneer er een bruggetje wordt 
gemaakt naar de vorige en de 
volgende alinea.  

 tussenkoppen 

(Deelonderwerp 2 /Argument 2) 

Zet de belangrijkste boodschap van een alinea vooraan: ga dan verder 
met nadere uitleg: onderzoeken, feiten,  eigen ervaringen, observaties 
en rond de alinea mooi af.  

Gebruik de signaalwoorden 
erbij. Pak ze erbij en kijk welke je 
goed kunt gebruiken in de zin. 
Soms moet je daarvoor de zin 
een beetje herschrijven. 

Er zijn verschillende 

Een goede stelling is: 
-      Je moet erover kunnen 

discussiëren. 
-        Bevat geen ontkenning. 
-        Is geen vraag. 
-        Is niet te lang. 
-        Gaat over een beleidsverandering. 
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*Stramien: in te vullen voor jouw eigen thema: 

 

1. Bedenk twee sterke argumenten vóór de stelling (feiten) 
Argument 1: …. 
Argument 2: …. 

2. Onderbouw je argumenten met uitleg + voorbeelden 
Geef bij elk argument een uitleg en een of meerdere voorbeelden. Zoek op internet naar feiten en 
voorbeelden die jouw argumenten onderbouwen, zoals resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Je kunt 
ook meningen verzamelen van deskundigen die het eens zijn met jouw stelling. Verder kun je de publieke 
opinie gebruiken om jouw mening te onderbouwen.  
Dus: 
Argument 1 + uitleg + voorbeelden  (noem de bronnen!) 
Argument 2 + uitleg + voorbeelden  (noem de bronnen!) 

3.  Bedenk een tegenargument én de weerlegging 
o Wie zijn het niet met jou eens? En wat is hun argument?   (tegenargument) 
o Welk nieuw, sterk argument kun jij daar tegenin brengen? (weerlegging) 

 
4. Bedenk de inleiding 

Hoe kun je jouw onderwerp inleiden (informatie, geen meningen). Bedenk een prikkelende openingszin om de 
aandacht van de lezer te trekken. Let op: argumenten noem je niet in de inleiding, want die gebruik in het middenstuk. 
Inleiding oefening: markeer in voorbeeldteksten de startzinnen. Welke spreken je aan? Kijk hoe je deze in je eigen 
onderwerp kunt inpassen. (Maak een document aan met start- , slot- en overgangszinnen) 

5. Bedenk de conclusie  

Je herhaalt jouw argumenten vóór de stelling en jouw standpunt in andere woorden.  
6. Bedenk de uitsmijter   

In een korte, laatste zin geef je nog eens duidelijk je mening. Mooi is het wanneer je een link weet te leggen weer met 
de inleiding. Daarmee maak je jouw tekst mooi rond.  

 
a) Begin je slot met een signaalwoord dat bij een slot past.  
b) Herhaal kort het onderwerp van de tekst en noem jouw mening  
c) Herhaal het sterkste argument waarover je hebt geschreven.  
d) Sluit af met een toekomstverwachting, advies of een andere afsluiter die je mening benadrukt en blijft hangen.  

signaalwoorden die hetzelfde 
tekstverband uitdrukken, dus 
wissel af. Altijd boerenkool eten, 
is ook niet lekker.  

Maak gebruik van na-
aapzinnen voor begin en 
slot en overgangen. Die kun 
je toepassen op allerlei 
stellingen (vervang het 
onderwerp) 

(Deelonderwerp 3 / Argument 3) 

Zorg dat steeds alle informatie over één deelonderwerp / argument bij 
elkaar staat. Check dit met de tussenkop: dekt die alles af? Zo niet, 
dan staan er zaken in de alinea die een nieuw deelonderwerp vormen. 
Dan heb je dus een nieuwe alinea. Alleen dan; binnen een alinea 
schrijf je alle informatie achter elkaar door.  

Controleer heel goed je 
BOUWPLAN: ga pas aan het 
schrijven als het logisch in elkaar 
zit en blijf het dan goed volgen.   

  
(Deelonderwerp / Tegenargument, maar schrijf dit meteen weer van 
tafel...) 

Controleer je tekst op d/t (let op : 
je hebt alleen een voltooid 
deelwoord bij een 
hulpwerkwoord in de zin) 

Controleer spelling: met name 
samenstellingen (los of vast). 

De meeste voegwoorden hebben 
een komma ervoor staan.  

Slot (ongeveer 50 
woorden) 

 

 

Uitsmijter kort! 

Herhaal kort je mening / standpunt / in andere bewoordingen met het 
belangrijkste argument.  

Hoe wordt afgesloten? 

Laat je betoog niet als een nachtkaars uitgaan. Zorg voor een toetje. 

Zorg voor een uitsmijter.  

Leg daarbij een link weer naar de 
inleiding als dat kan; dat maakt 
de tekst mooi rond. 
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Titeloefening: kijk hoe je een creatieve titel kunt maken. Wat zijn de sprekende kernwoorden in je hele betoog: waar draait het om? 
Kun je je daar ‘een beeld’ of  ‘een foto’ bij voorstellen? (associëren).  Wat is dan een kort en krachtig onderschrift erbij? Kan dat je 
titel zijn?  

Vul het schrijfschema in 

Vul in steekwoorden in: jouw openingszin, inleiding, stelling, standpunt, jouw twee argumenten vóór de stelling + uitleg 

+ voorbeelden, tegenargument + weerlegging, conclusie, uitsmijter. 
 

 Een schrijver van een overtuigend artikel werkt na de inleiding met deelonderwerpen. Een deelonderwerp is (zoals het 
woord zegt) een deel van het onderwerp. Elk deelonderwerp bij een betoog is een argument. Daarmee kent iedere alinea 
ook maar één argument. Immers: iedere alinea bevat slechts één deelonderwerp. Een argument kun je weer versterken 
door ondersteunende argumenten, voorbeelden, onderzoek etc.  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?) 

 
Alinea 1 inleiding onderwerp introduceren, aandacht lezer trekken (voorbeeld, actualiteit) 
 stelling (nooit een vraag!) 
  

Alinea 1  
Openingszin 
Inleiding 
Stelling  
Standpunt  
 
Er moeten in de komende 10 jaar 250.000 bomen extra geplant worden in Nederland. 

 
Alinea 2 eerste argument voor  
 Alinea 2 

Argument 1  
Uitleg 
Voorbeelden 

 
 (argument) Het broeikaseffect wordt teruggedrongen omdat (uitleg/ondersteuning) groene planten en 

bomen door middel van fotosynthese CO2 omzetten in zuurstof. Het is het beste medicijn tegen CO2 
toename in de lucht. 

 
Alinea 3 tweede argument voor  
 Alinea 3 

Argument 1  
Uitleg 
Voorbeelden 

 
 (argument) Nederland heeft meer behoefte aan groene gebieden, doordat (uitleg/ondersteuning) het 

aantal inwoners van Nederlands toeneemt. 
 Mensen recreëren graag in een groene omgeving en daarom moeten we zorgen dat er voor iedereen 

genoeg groene ruimte is. 
 
Alinea 4 tegenargument + weerlegging 
 Alinea 4 

Tegenargument 
Weerlegging 

 
 (tegenargument) Het kost echter veel geld om in Nederland binnen vijf jaar 250.000 bomen te kweken en 

te planten. De burger vraagt zich af: Wie gaat dat betalen? De belastingbetaler zeker? (weerlegging) 
Daarentegen moet de belastingbetaler ook alle kosten dragen voor de gevolgen van toenemende CO2 in 
de lucht, zoals zeespiegelstijging. Het verhogen van duinen en dijken is ook erg duur. 

 
Alinea 5 conclusie + uitsmijter 
 Alinea 5 
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Conclusie 
Uitsmijter 

 
 (conclusie) We moeten plannen maken voor de lange termijn en deze tijdig  uitvoeren. Dus is nu 

investeren in 250.000 bomen een goed idee.  
 (uitsmijter) Houd onze planeet bewoonbaar en plant een boom! 

 
Voorbeeld betoog 

Hieronder lees je de inleiding van een betogend stuk over ‘maximaal 100km per uur op de snelweg rijden’.  
 

Jij geeft aan of je het wel of niet met de stelling eens bent. Lees vervolgens de bijgevoegde tekst. Haal daar twee 
argumenten inclusief ondersteuning uit en schrijf de eerste 2 alinea’s van het middenstuk. 
 
Inleiding  
Op 10 oktober 2019 verscheen het rapport en advies van de commissie-Remkes over snelheidslimieten rondom 
natuurgebieden. Vanaf 16 maart 2020 is het zover. We rijden met z’n allen ontzettend veel, hebben vaak meer dan 1 
auto en dat is allemaal niet gunstig voor het milieu. Aan de andere kant bepaal ik zelf als automobilist wel hoe hard ik 
mag rijden.  
 
Lees nu het middenstuk met voor- en nadelen over de 100km per uur regel. Ben je voor de stelling, lees dan de 
voordelen. Ben je tegen de stelling, lees dan de nadelen. Markeer argumenten die je voor je middenstuk zou 
kunnen gebruiken.  

 

Voordelen 100km per uur  

Er kan weer worden gebouwd 
Het belangrijkste doel van de maatregel is om de uitstoot en het neerkomen (depositie) van stikstof (NO x ) in de grond 
en de natuur te reduceren, en daarmee op korte termijn ruimte vrij te maken voor bouwprojecten die nu stil liggen. Een 
klein beetje reductie is al genoeg om een groot effect te behalen voor de bouw. [argument 1] 
De bijdrage van het wegverkeer aan de depositie van stikstof is nu 6 procent. Ter vergelijking: de bouw is 
verantwoordelijk voor slechts 0,6 procent en de landbouw voor 46 procent. Vermoedelijk is een verlaging van de limiet tot 
100 kilometer per uur voldoende om een reductie te behalen van pakweg 5 procent van de bijdrage van het wegverkeer 
aan de stikstofdepositie. Dat is op het totaal dus een beperkt effect. Maar op korte termijn zou dit voldoende moeten zijn 
om bouwprojecten weer in beweging te krijgen, vermoedt Wim de Vries, hoogleraar bodemchemie aan Wageningen 
University. „Eigenlijk spreken we over een non-issue”, zegt hij. „De grote maatregelen moeten nog komen.” [toelichting 
en voorbeeld, onderbouwing met cijfers] 

De snelweg wordt veiliger 
Hoe hoger de gemiddelde snelheid, des te groter de kans op zware en dodelijke ongevallen. Elke tien kilometer sneller 
rijden leidt op snelwegen tot 30 tot 40 procent meer doden, stelt Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU 
Delft. Dat komt doordat de kans op ongevallen stijgt door grotere snelheidsverschillen tussen voertuigen. Ook de impact 
van de botsing is groter; de energie bij een botsing bij 140 kilometer per uur is bijvoorbeeld twee keer zo groot als bij 100 
kilometer per uur. De autosnelwegen zijn relatief veilig; van de 678 dodelijke slachtoffers in het verkeer vielen er vorig 
jaar ‘slechts’ 81 op snelwegen – terwijl zowat de helft van alle autokilometers wordt afgelegd op snelwegen. Wel is dat 
aantal de laatste jaren aan het stijgen; vermoedelijk door onder meer het gebruik van de smartphone en ook gebrek aan 
politietoezicht. [argument 2 en onderbouwing met (chekbare) feiten] 

Minder lang in de file 
Hoe lager de snelheid van auto’s op de snelweg, des te minder afstand houden automobilisten tot hun voorganger. Er 
kunnen dus méér auto’s per rijbaan op de snelweg. Overigens is er volgens Rijkswaterstaat ook onderzoek waaruit blijkt 
dat de verlaging van de limiet van 100 naar 80 kilometer per uur langs steden als Rotterdam, Utrecht en Den Haag 
hebben geleid tot een slechtere doorstroming. De ideale snelheid is 90 kilometer per uur; hierbij houden automobilisten 
1,5 tot 2 seconden afstand en rijdt iedereen toch vlot door. [argument 3] 

Omwonenden hebben er baat bij 
Langs de snelwegen groeit de roep van omwonenden om verlaging van de snelheid. Lagere snelheden leiden tot minder 
geluid. Geluidswallen zijn duur en niet overal mogelijk. Bij het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per 
uur, in 2012, werd berekend dat het aantal mensen dat last heeft van verkeerslawaai met maximaal 10 tot 15 procent 
zou stijgen. Dat kan nu dus weer dalen. Ook de uitstoot van CO 2 neemt af; uit een doorrekening bleek dat de 
snelheidsverhoging in 2012 een extra CO 2 -uitstoot van 0,4 miljoen ton per jaar tot gevolg had.[argument 4] 

Het brandstofverbruik daalt 
Iedere automobilist met een moderne auto kan op zijn dashboard lezen dat het verbruik van brandstof meer dan 
evenredig stijgt bij snelheden boven de 100 kilometer per uur. De motor gaat ineens meer fossiele brandstof slurpen. 
Volgens een „ruwe schatting” van hoogleraar Van Wee verbruiken auto’s 30 procent méér brandstof bij 130 dan bij 100 
kilometer per uur. Verlaging is goed voor de planeet, goed voor de portemonnee. [argument 5] 
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Nadelen 100km per uur  

Langzaam rijden is niet leuk 
Automobilisten, zo blijkt uit meerdere onderzoeken, vinden het „leuk” om hard te rijden. Een verlaging van de 
snelheidslimiet zal veelal worden gezien als een inbreuk op het plezier, het psychologisch genot, zelfs de vrijheid om zo 
hard te rijden als je zelf wilt. En waar enkele decennia geleden de meeste auto’s gingen rammelen bij een hoge snelheid, 
blijven de meeste auto’s van nu comfortabel. Een limiet is volgens gedragsdeskundige Saskia de Crean van de Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) vooral geloofwaardig als de veiligheid in het geding is. 
Bijvoorbeeld op een bochtig parcours of in een woonwijk met spelende kinderen, en ook wel wanneer duidelijk is dat 
omwonenden last hebben van het razende verkeer, zoals in de 80-kilometerzones bij Rotterdam, Utrecht en Den Haag. 
Veel minder geloofwaardig is de limiet wanneer abstracte begrippen als milieu ermee gediend zijn. „In het stikstofdossier 
wordt veel gevergd van het voorstellingsvermogen van de automobilist”, zegt een woordvoerder van de ANWB. „Niet 
iedereen heeft op school scheikunde gehad.” De ANWB twijfelde al eerder aan het nut, en ook de leden zijn allerminst 
overtuigd dat verlaging van de snelheid veel effect heeft op milieu. „Hoe groter de snelheidsvermindering, hoe meer 
weerstand”, aldus de ANWB eerder. 

Verlies aan reistijd 
Wie langzaam rijdt, doet langer over de rit. Gevolg is een verlies van reistijd met enkele procenten. In 2012, bij de 
introductie van de verhoging van de limiet naar 130 kilometer per uur, werd gesproken van een reistijd-winst van 
gemiddeld 1 procent. Wel is het zo dat automobilisten volgens hoogleraar Van Wee over de hele wereld ongeveer 
dezelfde tijd aan reizen te willen besteden; 60 tot 75 minuten per dag. Ze zullen dus minder kilometers gaan maken. Het 
omgekeerde is de afgelopen decennia gebeurd; bij de verkorting van de reistijd is het aantal kilometers gestegen. 
Nederlanders zijn bijvoorbeeld steeds verder van het werk gaan wonen. 

Gewenning duurt enige tijd 
Het is lastiger een stapje terug te doen dan een stapje vooruit. In 1974 werden snelheidslimieten ingesteld op wegen 
buiten de bebouwde kom: 100 kilometer op autosnelwegen en 80 op alle andere wegen buiten de bebouwde kom. In 
1988 werd de maximumsnelheid op de snelwegen verhoogd tot 120 kilometer per uur. Sinds 2012 geldt als norm 130 
kilometer per uur, met vele uitzonderingen. In omringende landen gelden vergelijkbare limieten. Het zal enige tijd duren 
voordat automobilisten vrede hebben met de verlaging van wat de intuïtieve snelheid is geworden. Maar, verwacht 
gedragsdeskundige De Craen, uiteindelijk zal iedereen er toch het nut van inzien. „Zo gaat het meestal. Toen de 
gordelplicht in de jaren zeventig werd ingevoerd, was er veel weerstand. Die is nu vrijwel verdwenen.” 

 
Opbouw blokschema argumenten 
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Betoog schrijven 

Schrijf jouw schrijfschema uit in tekst. Je zorgt voor één witregel tussen elke alinea (enter, enter). 
 

Samenhang in betoog – tips 

 Kondig je standpunt aan met:  
Ik ben van mening dat…. 

Ik vind dat…. 

Mijn standpunt is….. 
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 Introduceer een argument met 
Om te beginnen …….. 

Ten eerste ………… 

Daarnaast ………… 

Bovendien ………… 

Verder …………… 

Vervolgens ……….. 

Ten slotte/mijn laatste argument ………. 

 
 Onderbouwing argument 

omdat ……… 

want ………. 

immers….. 

namelijk ………. 

 

 Tegenargument  
Aan de ene kant ……… 

Weliswaar…..    

Maar ……… 

Toch ……….. 

Echter ……… 

 

 Weerlegging 
(Aan de ene kant) ………………. Maar aan de andere kant …………. 
 

 Slot 
Herhaal in slotwoord je standpunt en argumenten met  

Dus ……… 

 

Bouwplan uitschrijven: wat komt steeds terug in een betoog ongeacht het onderwerp  

Inleidende zinnen / kernzin. 

Overgangszinnen: tussen alinea’s. 

Signaalwoorden: tekstverbanden sterker aangeven, zinnen meer overtuigingskracht geven. 

Slotzinnen.  

 

Wat weet je nog van Lezen? Want schrijven is de actieve vorm van lezen.  
 

VOORBEELDZINNEN: start- en slotzinnen. 
X = onderwerp 
Vaste riedels……….. 
(oefening zinnen markeren en selecteren) 

 
 
Inleiding: vanuit Lezen weet je dat de inleiding een functie heeft om de lezer te betrekken bij het onderwerp. Je hebt 
geleerd dat je dat op verschillende manieren kunt doen. De inleiding is niét je betoog, dus pak het kernachtig aan. In 
de kern, het middenstuk werk je de stelling immers uit. Daarom schrijf je de inleiding beter pas als je de kern al in 
alinea’s hebt uitgeschreven.   

 
Observaties / een beeld van herkenning schetsen 
 Iedere scholier kent wel iemand die……. ……….Dat zorgt ervoor dat ……………… Het kan dan ook niet anders dat 
…....... ………[stelling]  
 Ieder scholier maakt wel gebruik van …………Deze / dat maakt dat ……..…………. / Daarom vind ik 
……[……….stelling]  
 Iedereen op school kent het wel. …………………..[beschrijving situatie die je wilt veranderen]. Wat is het effect 
van……….. ………..[beschrijving wenselijke situatie] Dit is al eens geprobeerd in ……………. Wat bleek? ……… 
…………..Ook mij lijkt het handig om ……………. Daarom is mijn stelling: ……..……………….  
 
Deskundigheid opvoeren, koppelen aan het geconstateerde probleem en eigen ervaring 
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 Veel onderzoekers hebben onderzocht dat ………..    Maar wat niet onderzocht is , is [beschrijving van een nog 
bestaand probleem op school dat weinig aandacht krijgt] ……………..     Deze ervaring heb ik zelf al jaren! Ik bedoel,  
kijk eens om je heen…………………….[beschrijving van hoe het probleem aanwijsbaar aanwezig is}. Dus [stelling] 
…… ………………is onzin / zinvol.  
 Op het x [instelling / opleiding ] hanteren ze net zoals op veel andere scholen / opleidingen : ……… [een regel]. Toch 
zijn er allerlei redenen om ……. ……..[verschillende aspecten noemen die je in alinea’s verder uitwerkt; dus niet alles 
op een hoop gooien]. Ik ben er dan ook voor / tegen dat de school …..……….. [stelling].  
 Op school kun je niet alleen……,….. maar ook……. ……Onder docenten en leerlingen zijn verschillende meningen 
over ……………..[+ verwoord veel voorkomende meningen]. Ik vind dat …………………[stelling] . Sterker nog, alle 
leerlingen moeten daarom………. …..[zorg ook bij de inleiding voor een uitsmijter ] 
 
Herkenning dagelijkse praktijk en verwacht effect verandering 
 Als leerlingen in de klas vragen of ze……………... mogen, antwoorden docenten vaak: ”………..………” of 
“……………”. Hier ben ik het niet mee eens. [of eens] Ik ben namelijk van mening dat 
door………………………[maatregel / voorgestelde verandering +  gevolgd door uitleg over verwacht effect].   Het is 
dus mooi als het op school / de opleiding ook mogelijk is om …………….. [beeld na de verandering]. Daarom, 
…………………..,  mijn idee! [slotpleidooi, tevens uitsmijter] 
 
 
 Stel je eens voor ……. ………Je ……………….. [schets van een situatie in de vorm van ervaringsbeelden]. Kun je je 
dit een beetje voorstellen? Volgens mij niet hoor en toch is dit de dagelijkse situatie van ………. …….. Daarom vind ik: 
……………………….[stelling] 
  Ik maak een rondje door de school. En wat zie ik …………. [drieslag voorbeelden.]Dit …………..[samenvattend 
observatie en probleem] vind ik echt niet kunnen. Daarom…….. …..voorstel en uitleg, verwacht effect en slotpleidooi]. 
 Het zal je vast niet zijn ontgaan. In de krant, het nieuws, overal wordt het besproken. [stelling]. Zo ………….. En ook 
………   Waarom is dit eigenlijk zo belangrijk?  
 Wie heeft er nou niet te maken met………..? Nou elke….,……. , want …………. Sommigen…. ……, maar anderen 
………… Waarom is x….. ……..nu zo belangrijk?  
 De laatste tijd wordt er gediscussieerd over ……. De een vindt ……… de ander ………. En weer een ander ……… Ik 
ben voor / tegen………..[stelling]  
 
 Er is vaak een discussie over x…., want sommige mensen vinden ……… Dat is niet zo. Ik zie dat anders. X …..heeft 
wel degelijk veel voordelen. Onderzoek wijst namelijk uit dat ……….. Zelf vind ik ….., omdat…………... Ik vind dan ook 
dat elke …. …… 
 [Ritueel /gebruik / gewoonte] ………. hoort bij ……… en zorgt voor …….. [ervaring / gevoel ] Hoewel, zo 
……………[herhaling ervaring / gevoel] is het niet altijd, want …………………. [nadelige effecten] . Bovendien is het 
ook nog eens……….[extra punt]., omdat ………. Daarom is het hoog tijd dat …………………………  
 Leerlingen / studenten  houden van …… ……….Maar heb je er wel eens over nagedacht dat …………. Ga maar na 
hoeveel …….. …..Dit is niet alleen nadelig voor ……….., maar ook voor ….. …. Daarom………………….. Wat vind jij 
daarvan?  
 
 De laatste tijd staan de media vol met artikelen over …x…. ……Met name …………. wordt als een van de grootste 
veroorzakers van dit probleem gezien. Maar is dit wel terecht? x……... heeft immers al y………… gedaan. Mijn stelling 
luidt daarom …………… 
  Zijn …x …. nu mooie / slimme / ………… of niet? Mensen zijn het er niet over eens. De meningen daarover zijn 
verdeeld. Dit komt, omdat ….. En dat is begrijpelijk, maar dit betekent ………..[tegenovergestelde] . Ik ben dan ook van 
mening dat ……………..  
 X…… is de mening van veel mensen. Maar willen zij daarvoor y…. doen? Nee joh, ….. En waarom is ……x per se 
beter voor ……………[situatie/personen]? Immers, ……..…………[verklaring / toelichting] 
…..Daarom………………….[stelling]  
 
 Het voorstel van x luidt “………” om probleem y op te lossen. De gedachte om [samenvattend trefwoord "............."] 
getuigt niet van kennis van zaken. Is …a….. de oplossing voor …b….. ? Op welke feiten en aannames is dat 
gestoeld? Wat betekent dit voor …….        ? Het probleem y wordt het beste opgelost als …………..[stelling].  
 
 

Midden  Al = alinea        X onderwerp          Aansluiting op de inleiding 
Volg je bouwplan: welke opbouw past het beste daarbij?  
BOUW de AUB-tjes uit: Argument-Uitleg-Bijvoorbeeld.  
Eén alinea per (deelonderwerp) argument. 
Kijk hoe de signaalwoorden alles aan elkaar smeden : tekstverband  aanbrengen. 
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Al. 1. X heeft ertoe geleid dat ……………. Hierbij kan worden gedacht aan…….Dit is er vooral op gericht om………. In 
de hoop dat ……………Bovendien…………..  
Al. 2. X betekent immers ………… 
Al. 3. X Zoals hierboven aangegeven, heeft……. Denk bijvoorbeeld aan …… De belangrijkste vraag is dan ook …….. 
Volgens x heeft op dit moment x geen / wel toegevoegde waarde, omdat …….  
Al. 4. Daarentegen lijkt………… [tegenwerping] In mijn ogen is het echter …… Het is namelijk nog niet bekend wat …/ 
nog niet bewezen dat …/ nog niet mogelijk om ….[weerleggen]  
============================================================================== 
Al. 1. X kan als … ……gebruikt worden…….. Daarnaast …….. Dit kan handig zijn om…… Wanneer je x op een goede 
manier gebruikt, kan ……  
Al. 2. X wordt veelal gebruikt voor…., maar kan ook goed…… Zo………. Tijdens ……… Dus daarmee……..  
Al. 3. Toch kent x ook nadelen. ………………….. [tegenwerping] X komt echter niet per se door x. [weerleggen]  
Al. 4. Ten eerste…… Ten tweede…….Tenslotte [weerleggen]  

 
Al. 1. Het is bewezen dat als ……….. Het is ook bewezen dat ……. Uitleg / voorbeeld. ……….Dus………………. 
Al. 2. Als tweede ………. Een voorbeeld daarvan is……….  
Al. 3. Een derde aspect……….. Dit vind ik heel belangrijk, omdat ……… Dus……  
Al. 4. Natuurlijk zijn er ook leerlingen / studenten die er anders over denken. ………[tegenwerping] Dat mag dan 
allemaal waar zijn / soms misschien , maar je bent toch vooral …………….? Nu dan, dat gaat dus beter met / als 
………….: [weerlegging]  

 
Al. 1. Drie keer hoera voor………… Allereerst ……. ….Dus………….. Daarnaast……. 
Al. 2. Bovendien, in vergelijking met …………. Het is vaak zelfs nog ….., omdat …….. Bovendien…….. Dit maakt ……. 
…. 
Al. 3. Niet iedereen is het hiermee eens. Zo zeggen veel mensen die…., dat ……. [tegenwerping].  
Al. 4. X is niet te voorkomen, maar……. [weerlegging] Dus……..  

 
Al. 1. Het is verstandig dat ……Daarbij komt…… Bovendien…….  
Al. 2. Sommigen zeggen….Experts stellen hiertegenover dat….  
Al. 3. Een toenemend aantal mensen is echter van mening…….. / Natuurlijk zijn er altijd mensen die denken dat……. 
Al. 4. …..Dat klopt. Hierdoor moeten we inderdaad………. Maar we moeten wel ……….Zodat ……… [van tafel krijgen] 
Daarvoor is nodig ……….  

 
Al. 1. X, waarom?  
Al. 2. X, de nadelen [kort]  
Al. 3. X, de voordelen [uitgebreid] ten eerste, ten tweede, bovendien]  
Al. 4. Tot slot, nog één ding:  
 

Slot / Conclusie: opbouw: herhaling stelling, belangrijkste argument in andere woorden , (conclusie), uitsmijter / 
creatieve korte afronding (gedachteworm=blijven hangen) 

 
 Ik ben van mening dat ….[herhaling standpunt] + belangrijkste argument in andere woorden +  
 Ik kan de conclusie trekken dat…………….………………………..Samengevat: …………..!  
 Zoals gezien heeft x [stelling ] alleen maar voordelen. Als je ……, ……., ……[argumenten] ook belangrijk vindt, dan 
kun je niet anders dan het hiermee eens zijn. 
  X [stelling ] helpt zeker om ……en……… [argumenten] Je weet dan zeker dat ………… [resultaat] Daarom roep ik 
tot slot nog éénmaal: …………..[stelling]  
 X…. hoort niet ……., want ….., …… en ……… [argumenten kort]. [een oproep “Werkwoord”] dus en [werkwoord]!  
 Hopelijk hebben de net opgesomde dingen effect op [onderwerp] en zijn ……[deelonderwerpen] . in de toekomst niet 
meer nodig. Mijn stelling was en is: ………………………….. 
 
 Samengevat: ik vind ………[stelling] x is beter en ……… Ga voor x en kies dus voor …….  
 Mijn uitgangspunt blijft dat …….. Probleem X stopt immers niet met / bij ….. Hoe mooi zou het zijn om…..  
 Kortom, ik vind dat ………, omdat ……. 
 X op school/ de opleiding, daar zit muziek in. / ……toekomst in. / Voor docenten, voor leerlingen / studenten , voor 
iedereen!  
 Ik vind het niet verstandig om ….. Zelf denk ik eerder aan …….. Dit helpt volgens mij goed om/voor/tegen/ ….. Dus 
wat mij betreft: …. ….. 
 Kortom: …….. Daarom denk ik: …… Waarom niet? Want………  
 Oftewel, alle argumenten en tegenargumenten bij elkaar opgeteld, vinden ik en nog veel meer andere leerlingen 
dat…….. Niet alleen voor….., maar ook voor …… Dus …………!  
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Tussenkoppen: verzin er zelf eentje die jouw (deelonderwerp) argument goed weergeeft.  
Een tussenkop is meteen een check of je alinea wel over één deelonderwerp gaat.  
 Meer algemene tussenkoppen die misschien passen / die je aan kunt passen. 
Zoek synoniemen ervan die je kunt gebruiken. 

 
 Overlast / Drukte / Respect(vol) / Risicofactoren / Voorkomen is beter / Impasse / Keerzijde / Afdoende / Zin en 

onzin / Goed in te passen / Vlot trekken / Controle / Optreden  
 Rust voor medeleerlingen / medestudenten  / Rust voor docenten / Rust in jezelf  
 Gelijke kansen / Soorten en maten / Compensatie / Te makkelijk / Te voorbarig / Onnodig / Geduld / Noodzakelijk / 

Overdreven / Waardering / Afwegen / Wikken en wegen / Stimuleren / 
 Kennis en Kunde / Werkzaam / Stabiliteit / Keuzes / Gewoon doorgaan / Tijd voor verandering / Maatwerk 
 Twee kanten van de medaille / Focus op…. en …… / Voorkeur / Kortetermijnoplossing / Langetermijnoplossing / 

Toekomst / Gevolgen / / Keerpunt / Waarom? / Hoe? / Voor wie?  
 Tijdens de les / Buiten de les / …….  
 Betere …. / Minder …. / Hogere….. / Superveelzijdig / Hoger rendement / Beter benut / Soepel  
 Gemakkelijk, voordelig, tijdbesparend  
 Groeiend aantal ….. / Tal van ….. / Aantallen /  
 Invloed andere factoren / Efficiёnt / Effectief / Impact / Zorgvuldig / Meer doen / Samen doen / 
 
Het mooiste is wanneer er een lijn zit in de tussenkoppen, zodat wanneer de lezer de tekst scant ook de tussenkoppen 
bij elkaar passen als je de tekst ertussen wegdenkt.  
 

 

OPDRACHT BETOOG: dit ga je doen 

Een betoog van 300 woorden schrijven naar aanleiding van een zelfbedachte stelling die te maken heeft met jouw 
vakgebied. Je levert je betoog in via Teams Opdrachten. De opdracht telt mee voor de afvinklijst. 
 

Vakgerichte actualiteit. 
Stapsgewijs kleur je dan de deelonderwerpen en voorbeelden in. 
Je zoekt drie artikelen met dus ook drie inleidingen, je stelt zelf een lijstje met argumenten voor – en tegen samen 
uit de verschillende artikelen (markeer de argumenten),  je kiest een argumentenstructuur en je bekijkt voor het 
middenstuk welke deelonderwerpen met argumenten je aan de orde stelt (bouwplan maken), Per deelonderwerp 
formuleer je een kernzin. Je werkt deze uit naar gelang de structuur die je hebt gekozen 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 een 
spellingscontrole.   Succes!                   

 
Je gaat een betoog schrijven over een vakgerichte stelling die je zelf bedenkt. Doe dat zo: 
 
1. Bedenk een onderwerp 

Over welk onderwerp heb jij een duidelijke mening? 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?  

2. Schrijfdoel 
Jouw schrijfdoel is: overtuig mensen van jouw mening. Wat wil je met dit onderwerp: wat zou er volgens jou moeten 
veranderen, beter moeten uitgezocht of opgelost moeten worden, bedacht moeten worden?  

3. Publiek 
Bedenk welke groep mensen jij wilt overtuigen van jouw mening. 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?  
 

4. Open een nieuw Word document 

 Sla het Word-document op je eigen schijf op in het mapje Nederlands – Schrijven. 

 Sla het op onder de naam: betoog eigen stelling. 
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Revisie: verbeteren 

 

5. Welke gevoelens ga je opgeroepen, op wie heeft dat gevoel betrekking en hoe draagt dit bij aan jouw 

overtuigingspoging? Kijk naar je tekst op: 
- woordniveau - structuurniveau  

- zins(deel)niveau - visueel niveau  

 
 Waar in de tekst staat de stelling / de mening die je verdedigt? Staat die op de goede plek?  

 Wat is de opbouw van jouw betoog? In welke delen kun je het onderverdelen en kan het nog logischer of sterker? 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 sluit je af  en waarom doe je dat zo?  

 Hoe spreek je de lezer van jouw betoog wel/niet aan? Wat deed je om je lezer te overtuigen en kan dat nog beter? 
 

Om iemand te overtuigen van je standpunt, moet je niet alleen de inhoud van je argumenten kiezen, maar ook je stijl. 
Door handig gebruik te maken van stijlmiddelen kun je dezelfde inhoud krachtiger en duidelijker verwoorden. 
 
 Alliteratie; is een vorm van rijm waarbij gebruik wordt gemaakt van dezelfde letters of beginletters die ongeveer hetzelfde 

klinken. Bijvoorbeeld: ‘‘met man en macht is er geprobeerd om;  ‘lief en leed’. 

 Anafoor: het starten van meerdere zinnen met dezelfde woorden. Bijvoorbeeld: ‘I have a dream’ in de beroemde 

speech van Martin Luther King uit 1963. 

 Drieslag: een opsomming van drie elementen. Bijvoorbeeld: ‘bloed, zweet en tranen’ of ‘ik kwam, ik zag, ik 

overwon’. 

 Antithese: tegenstelling. Het combineren van tegengestelde zaken, zodat ze meer opvallen. Bijvoorbeeld: ‘grote 

bek, klein hartje’. 

 Climax: het stapsgewijs toewerken naar steeds groter. Bijvoorbeeld: ‘Dit vernietigt niet alleen dit dorp, niet alleen 

Friesland, maar heel Nederland’. 

 Enumeratie: het achter elkaar zetten van een aantal feiten, voorbeelden of argumenten. Bijvoorbeeld: ‘Ik zag 

opa’s, oma’s, ooms, tantes, nichtjes en neefjes allemaal bij elkaar.’ 
 Hyperbool: is een overdrijving . Bijvoorbeeld: ‘Iik heb een eeuw staan wachten’. ‘Ik heb me het leplazerus  moeten 

haasten.’ 

 Metafoor: is een vorm van beeldspraak, Bijvoorbeeld: ‘met zo’n diploma gaan alle deuren voor je open’ (veel kansen).  

 Retorische vraag: een bewering die als een vraag wordt gesteld. Vaak wordt de vraag zo geformuleerd, dat het antwoord 

ook al gegeven wordt. Bijvoorbeeld: 'Vind je het normaal dat op Helicon Boxtel tegenwoordig iedereen …..?’ 
 Spreekwoorden en gezegden: ‘Boeren vormen tegenwoordig de kop van Jut’. 

 

6. Controleer jouw betoog op hoofdletters, leestekens, zinsbouw, woordkeuze en spelling. 
 

Binnen een uur een betoog schrijven als toetsopdracht: 

 
Tijdsverdeling: 60 minuten voor het schrijven van een betoog:   

 neem 15’ voor (mindmap) en het bouwplan; maak hier serieus werk van!!! 

 dan 20 minuten voor de eerste versie uittikken. Volg je bouwplan.  

 dan 15’ voor het aanbrengen van de signaalwoorden en overgangszinnen. Belangrijk!! De structuur wordt er veel 

sterker van.  Soms is het nodig de zinnen dan iets te herschrijven. Wel doen, het loont de moeite! Maak een zin 

niet te lang, dan kun je hem beter in twee stukken (zinnen) herschrijven. Vermijd het werkwoord zullen en moeten; 

die voegen niks toe aan een tekst. Schap het en een ander werkwoord komt naar voren. Meestal het werkwoord 

dat de handeling uitdrukt, soms een werkwoord dat een toestand uitdrukt. De zin krijgt actie. (dat zal gedaan 

moeten worden = ik ga dat doen!). Schrijf actief. 

 dan 10’ voor controle d/t en samenstellingen (plakwoorden, waarvan het linkerwoord iets over het rechterwoord 

zegt = keuze los of vast schrijven; heel vaal aan elkaar: het rodewijnglas / het rode rodewijnglas) en rest spelling. 

Denk aan hoofdletters en punten. Voor een voegwoord komt meestal een komma, behalve bij ‘en’ en  ‘of. Denk 

aan de komma tussen twee werkwoorden in samengestelde zinnen. Lees de zin in je hoofd hardop en voel aan je 

ademhaling en intonatie waar een komma moet staan. 
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 zorg dat je alles op tijd inlevert. Denk eraan dat alles door de plagiaatchecker gaat. 

 

Betoog  – beoordelingsformulier student 

 

Schrijver: 
 

Beoordelaar: 

 

 Is de tekst in het Nederlands geschreven? ja nee 

 Is de tekst voldoende leesbaar? ja nee 

 Is minimaal 80% van de opdracht gemaakt? ja nee 

Samenhang onvold vold exc 

Er is samenhang in de tekst. Goede opbouw, signaalwoorden en 
verwijswoorden. Er mogen enkele fouten gemaakt worden. 
 

   

Afstemming op doel onvold vold exc 

De tekstinhoud en structuur is afgestemd op het tekstdoel : overtuigen 
 

   

Afstemming op publiek onvold vold exc 

De tekst past bij het lezerspubliek, in woordgebruik en toon 
 

   

Woordenschat en woordgebruik onvold vold exc 

Woordenschat/ woordgebruik: afwisseling in woorden, gebruik van  formele 
taal en uitdrukkingen 
 

   

Spelling, interpunctie, grammatica onvold vold exc 

Spelling      : volgens de spellingsregels 
Interpunctie: hoofdletters, leestekens (punt, komma, vraagteken etc.) 
Grammatica: goede zinsbouw,  
 

   

Leesbaarheid onvold vold exc 

Lay-out: verzorgde indruk + opbouw tekst zoals witregels, kopjes, geen 
zinnen/delen die ontbreken, geen doorhalingen 
 

   

 
Cijferbepaling * 

 
 

 
 
 
 
 
* Als 
je 
voor 
mini
maal 
één 
aspe
ct 

onvoldoende hebt, kan je deze niet compenseren met een excellent voor een ander onderdeel.  
 
 
 
 
 
 
 

10,0  Alle zes aspecten excellent 

9,3 Vijf aspecten excellent 

8,7 Vier aspecten excellent 

8,0 Drie aspecten excellent 

7,3 Twee aspecten excellent 

6,7 Eén aspect excellent 

6,0 Alle aspecten voldoende, maar geen excellent 

5,4 Eén aspect onvoldoende 

4,5 Twee aspecten onvoldoende 

3,6 Drie aspecten onvoldoende  

2,8 Vier aspecten onvoldoende 

1,9 Vijf aspecten onvoldoende  



Schrijven vraagt ook om vaardigheid in lezen en woordenschat 

 

mvomieke  33 

Begrippen betoog 

Activeren: De lezer moet iets gaan doen. Een activerende tekst geeft informatie, zet je aan het denken en wil je 
overtuigen waardoor je uiteindelijk iets wilt gaan doen. Het gaat dus nog een stap verder dan overtuigen. 
Tekstsoorten: pamflet, open brief, reclame/advertentie, recensie. Iemand die jou wil overtuigen van zijn mening, 
kan wel eens ‘gekleurde’ feiten presenteren. Bij het beoordelen van de juistheid van informatie, kan het heel 
nuttig zijn om te weten wie de schrijver van de tekst is. Dat helpt jou om te bepalen of je zijn informatie 
voor waar aanneemt. 

Met een argument onderbouw je een standpunt (stelling of mening). Je vertelt waarom je iets vindt, waarom je het 
standpunt verdedigt, waarom je deze mening hebt. Met goede argumenten kun je anderen overtuigen om jouw visie 
te delen 

Een bron  is een plaats waar je informatie vandaan haalt. Dat kan een gedrukte bron zijn (een krantentekst, een 
tijdschriftartikel, een boek) of een digitale (een cd-rom, een internetpagina), maar ook bijvoorbeeld een persoon en een 
tv-programma kunnen dienen als bron.  

Een feit is een controleerbare of algemene waarheid: Het regent is beter geschikt als feit dan Het is slecht weer. Een 
boer zal er bijvoorbeeld anders over denken dan een toerist. Mensen geven vaak hun mening verpakt in de vorm van 
een feit: Of je dit gelooft kun je laten afhangen van de bron. 

De hoofdgedachte  van een tekst vertelt in één zin met persoonsvorm waar de tekst over gaat en wat daarover 
gezegd wordt. De hoofdgedachte is wat de schrijver jou over dit onderwerp wil vertellen, wat zijn invalshoek is voor 
deze tekst. 

Een mening is een standpunt, een stelling gekoppeld aan een persoon: hij vindt iets. Vaak zijn meningen verpakt als 
feit: Marc Rutte is betrouwbaar.  

Een onderbouwing is een argument voor een argument, je vertelt waarom een argument klopt. 

Overtuigen: De schrijver wil dat de lezer zíjn mening overneemt. Tekstsoorten: betoog, ingezonden 
brief, commentaar, column. Het simpele schema (standpunt - argumenten - herhaling standpunt) kun je uitbreiden naar 
een complex betoog: standpunt - argumenten - tegenargument(en) - weerlegging tegenargument(en) - herhaling 
standpunt.  Je ziet dat er twee stappen bijgekomen zijn. Door in jouw tekst al tegenargumenten te noemen, maak je je 
eigen standpunt sterker: ondanks dat jij weet hebt van die tegenargumenten, vind jij wat je vindt! En dan weerleg je die 
tegenargumenten ook nog eens keer. 

Een signaalwoord  verduidelijkt de relatie tussen verschillende stukjes tekst: wat hebben ze met elkaar te maken. 

Een standpunt (een stelling, bewering, mening) is een uitspraak waar je het mee eens of oneens kunt zijn (een 
these). Een standpunt is de hoofdgedachte van een betoog Je kunt een standpunt onderbouwen/verdedigen met 
argumenten of weerleggen/aanvallen met tegenargumenten. Een standpunt kun je goed gebruiken om mensen met 
elkaar te laten debatteren. Een standpunt dat het goed voor elkaar krijgt om mensen in verschillende kampen te 
krijgen, noem je een polemisch standpunt (een polemische stelling). 

Met een tegenargument ontkracht je een standpunt, je maakt dat standpunt minder aanvaardbaar. 

Met een tegenwerping ontkracht je een argument, waardoor het standpunt minder aanvaardbaar wordt. 

Met een weerlegging ontkracht je een argument, je maakt dat argument minder aanvaardbaar. 
 
Bron: Bruuttaal 
  

https://www.bruuttaal.nl/leerling/lezen/begrippen
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BIJLAGE INFORMATIEF ARTIKEL 
 
Leerdoelen 

- Je weet welk tekstdoel een informatief artikel en  / of een beschouwing heeft.  
- Je weet welke structuren geschikt zijn voor een beschouwing.  
- Je kunt het schrijven van een beschouwing voorbereiden met een schrijfplan (zie ook onder betoog) 
- Je kunt geschikte bronnen zoeken /vinden bij jouw deelonderwerpen. 
- Je kunt een informatief artikel en / of beschouwing schrijven. 
- Je kunt bij het schrijven van een beschouwing informatie uit bronnen omzetten in eigen woorden.  
- Je kunt bij het schrijven van een beschouwing een logische structuur/opbouw gebruiken.  
- Je kunt bij het schrijven van een beschouwing de spellingregels op de juiste manier gebruiken.  

 

Kenmerken van een inleiding bij een beschouwing / informatief artikel: het doel is informeren. 

 

Een beschouwing is meer dan een informatieve tekst. Het geeft naast feiten ook een uitleg en belicht een onderwerp van 

meerdere kanten, zonder stelling te nemen.   

 

Kenmerk 1:  objectief geschreven. Dus niet geschreven vanuit de ik- of wij- vorm. Jouw mening speelt geen rol! Er 
kunnen wel meningen van anderen in de tekst voorkomen. [ Bij het betoog speelt jouw mening een essentiële rol; een 
betoog is dan ook meer subjectief, waarbij het opnemen van feiten een betoog sterker maakt).  
 

Kenmerk 2:  aansluiten bij actualiteit, een ontwikkeling of een vraag of een probleem. De inleiding is het visitekaartje van 
de tekst: de aandacht van de lezer moet getrokken worden. Dit kan bijvoorbeeld door: onderwerp introduceren, 
aanleiding noemen, vraag stellen, hoofdgedachte noemen, anekdote (kort, grappig verhaaltje) noemen over het 
onderwerp. [Jouw mening of standpunt hoort niet thuis in een informatief artikel of  beschouwing. Wél in een betoog] 
 

Kenmerk 3: meerdere aspecten en invalshoeken belichten. Opgebouwd met behulp van 5W/H-vraag en is 
aftastend. De kern bestaat uit verschillende alinea's. De boodschap van de tekst wordt hier duidelijk. Bij een 
beschouwing staat in de kern dus de feitelijke informatie en de uitleg daarbij staat centraal. (zie structuur). 
 

Kenmerk 4: leeswijzer voor het artikel. Na het lezen van de inleiding weet de lezer waarover de tekst gaat. Het 

introduceren van het onderwerp kan door het weergeven van een vraag, een onderzoeksopzet of een probleem (zie 

'Structuur'). 
 
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’. 
Zorg ervoor dat de informatie in een logische volgorde wordt gepresenteerd. 

Schrijven is het omgekeerde van lezen 
• Bepaal het doel van je tekst: wat wil je overbrengen en bereiken.  
• Maak een schrijfplan. 
• Deelonderwerpen bepalen en in een logische volgorde zetten. 
• Noteer de sleutelwoorden. 
• Formuleer daarmee goede zinnen.   
• Gebruik tussenkoppen om structuur aan te brengen en scannend lezen mogelijk te maken. 
• Bij het weergeven van meningen vertel je niet alleen van wie de mening is, maar ook wat zijn of haar relatie met 

betrekking tot het onderwerp is (bijvoorbeeld Marc van den Oever (Farmer Defence Force). 
• In de titel kun je vaak een vraagteken plaatsen. Het gaat immers vaak om een vraagstelling. 
 
TITEL TEKST =   ____________________________________________________________ 
INLEIDING =  
DEELONDERWERP 1 =  alinea 1_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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DEELONDERWERP 2 =   alinea 2______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

DEELONDERWERP  3 =   alinea 3______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

SLOT: het slot geeft een mooie afsluiting van de tekst. Dit kan bijvoorbeeld door: een conclusie, een samenvatting , 
geven van een oplossing voor een probleem, een toekomstverwachting. [ Geen mening: die is kenmerkend voor een 
betoog] Voorkom in het slot al gebruikte formuleringen. Sluit niet af met  'dit was mijn uiteenzetting' of 'einde'. Kortom, sluit 
de tekst origineel af en gebruik andere formuleringen 

Structuur informatief artikel en beschouwing 

Net zoals bij het betoog is een informatief artikel opgebouwd met een duidelijke structuur. De volgende structuren 
worden vaak gebruikt bij het schrijven van informatieve artikelen en beschouwingenverklaringsstructuur 

- vraag-antwoord-structuur 
- probleem-oplossingsstructuur 
- onderzoekstructuur 

 

 
 
 Probleem-oplossingsstructuur Onderzoekstructuur  

inleiding Probleem introduceren Onderwerp onderzoek 

kern Waarom aandacht voor probleem Opzet onderzoek 

 Oorzaak Resultaten 1 

 Gevolg Resultaten 2 

slot Mogelijke oplossingen Conclusie onderzoek 

 Bekijk een aantal artikelen en kijk hoe die zijn opgebouwd.  
 

Revisie: zit je informatieve artikel goed in elkaar? Controleer: tekst – alinea – woord - vorm 

 

 Wat is de centrale vraag / het centrale probleem en wordt deze ook beantwoord? 

 Wat zijn de deelvragen. Worden ze op de juiste plaats beantwoord? 

 Heb je een logische opbouw van alinea’s?  

 Welke invalshoeken heb je gebruikt? Is het perspectief duidelijk, functioneel; en consequent?  

 Ondersteunt de opbouw de introductie, informatie, spanningsboog van het verhaal? 

 Heeft de intro 5W/H-vraag? 

 Heb je een overgang gemaakt tussen de inleiding en het middenstuk?  

 Wat is – per alinea – het (deel)onderwerp? 

 Klopt de opbouw van elke alinea.? Kijk goed naar de kernzin en inhoudelijke relaties van de informatie binnen de 

alinea.  

 Kloppen de tekstuele bruggetjes?  

 Hen je voldoende signaalwoorden gebruikt en zijn het de juiste signaalwoorden om verbanden tussen zinnen én 

alinea’s duidelijk te maken?  

 Is het middenstuk voldoende informatief en heeft het voldoende diepgang? 

 Wat is de conclusie? Klopt  die als antwoord op de centrale vraag of het probleem?  

 Verklaringsstructuur  Vraag-antwoord structuur 

inleiding Noemen verschijnsel Hoofdvraag stellen 

kern Kenmerken Antwoord deelvraag 1 

 Oorzaken Antwoord deelvraag 2 

 Gevolgen  Antwoord deelvraag 3 

slot Samenvatting  
en verschijnsel in toekomst 

Samenvatting + antwoord op hoofdvraag uit inleiding  
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 Grijpt het slot terug op de centrale vraag en deelvragen / deelonderwerpen? 

 

 Is de opbouw van de alinea’s eenduidig?  Zijn alle alinea’s ongeveer even lang?  

 Is het woordgebruik passend?  

 Drukken de woorden uit wat er wordt bedoeld?  

 Zijn er geen onnodige of storende woordherhalingen?  

 Zijn de tussenkoppen goed gekozen? (sprekend en dekt de tussenkop het deelonderwerp? Hebben ze 

inhoudelijk verband met de tekst die volgt? ) 

 Klopt de interpunctie?  

 Is de lay-out volgens de regels van het medium? Is de lay-out doelgroepgericht?   

 Kloppen de bijschriften bij illustraties?  

 

OPDRACHT: dit ga je doen 

 

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 400 

woorden in lettergrootte 11. Hoe ziet nu jouw informatief artikel er in zijn geheel uit?  

 
 

 Bedenk allereerst waarover je een informatief artikel of een beschouwing wilt schrijven. Gebruik hiervoor 

een mindmap. 

 Bedenk welke tekststructuur bij jouw onderwerp past 

 Maak een schrijfplan in Word. 

 Schrijf een eerste versie van het schrijfplan. 

 Revisie 

 

- voldaan aan basisvoorwaarden (zie hierboven). 
- gekozen structuur herkenbaar. 
- informatie uit bronnen omgezet in eigen woorden. 
- duidelijke inleiding en slot. 
- kern van de tekst in alinea’s verdeeld en elke alinea begint met een duidelijke kernzin. 
- spelling en zinsopbouw. 
 
Op internet staan goede voorbeelden van informatieve artikelen en beschouwingen. uiteenzettingen en uitgewerkte 

onderzoeken. Je mag die uiteraard bestuderen, maar natuurlijk niet om (bijna) alles over te schrijven. Schrijf ook je 

eigen artikel en dat betekent dus niet de versie van een studiegenoot door elkaar husselen (dat is plagiaat, wat het 

cijfer 1 oplevert). 
 

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

Inleveren: 
Uiteindelijk lever je de volgende onderdelen (in de opgesomde volgorde) in: 
- voorblad met daarop: naam en klas en titel informatief artikel / beschouwing/   
- uitwerking voorbereidende opdrachten  
- Mindmap (brainstorm), onderwerp en deelonderwerp, schrijfplan 
- Bronnenlijst 
- Jouw eigen artikel 
- Reflectie (hoe ging het en wat heb je ervan geleerd.) 

- : 
 

1 onvoldoende   2 matig   3 voldoende    4 goed Leg uit. Je kunt hiervoor de beoordelingsrubrics 
gebruiken 

Werkhouding en werktempo   

Uitvoering opdracht   
 

Taalverzorging   
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BIJLAGE POWERPOINT VERSLAG 
 
Je geeft de lezer een goede indruk van het bedrijf, zodat deze met het bedrijf ‘op afstand’ kennismaakt.  
Gebruik je er beeld bij, dan versterken tekst en beeld elkaar. Ook het onderschrift draagt daaraan bij.  
 

 
 
Voorbereiding: relevantie van de informatie en volgbaarheid van de tekst 

 

 

 

 

 

 

TIP: schrijf volgens  STAR: Situatie (wat speelde er?), Taak (wat was jouw taak?), Actie (wat heb je in deze situatie 

gezegd of gedaan?) en Resultaat (Wat gebeurde er daarna?) . Toepassen op de hele tekst en de tekst zo nodig  

herschrijven.  
• Zit het verslag logisch in elkaar? 
• Lopen de zinnen goed? 
• Staat er niet te veel “toen en toen”? 

 TIP: zinnen en stukjes herschrijven, maakt je stage verslag echt beter!  

 

 TIP: gebruik de spellingscontrole  en laat het werk door iemand nakijken. Je leest zelf vaak over je fouten heen, 

want je weet goed wat er staat (zou moeten staan) en  leest er dan misschien  overheen. 

  

TIP: een verzorgd stageverslag komt professioneel over en  versterkt de inhoud en jouw deskundigheid én toont dat 

je de  opdracht en jouw stagegever serieus neemt!  

TIP: werk met een schema van onderwerpen en kijk hoe de onderwerpen samenhangen: Een mindmap werkt daarvoor 
goed!  Maak verbanden tussen de woorden duidelijk met streepjes, pijlen of nummers en gebruik ook signaalwoorden  
 
 
 
het verband extra benadrukken of aankondigen. 
 
 

 

• Aantekeningen maken: schrijf niet te veel op.   
• Noteer hoofdzaken en gebruik daarvoor  trefwoorden / sleutelwoorden. 
• Zorg dat alle informatie in je stageverslag te maken heeft met je onderwerp en de vraagstelling (opdracht).  Dus 

alle deelonderwerpen hebben er ook mee te maken! 
• Kijk of je het onderwerp niet te eenzijdig benadert. 
• Geef inzicht in je werkwijze.  (Heb je een methode gebruikt?  Welke materialen heb je gebruikt en hoe?) 
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Mijn naam is….I    

 

Drie maanden lang mocht ik stage lopen bij….I Een korte omschrijving van je stagebedrijf. Wat doen ze en op welke 

doelgroep richten ze zich? 

Het doel van mijn beroepsgeoriënteerde stage was ….I  

 

Bij deze wil ik eerst graag mijn X bedanken voor ….I  

 

Het stagebedrijf wordt in dit rapport in hoofdstuk x nader geïntroduceerd. Daarnaast beschrijf ik ook mijn 

werkzaamheden in hoofdstuk y en ga in hoofdstuk  z verder in op mijn leerdoelen en hoe ik mij tijdens deze stage bij  X 

heb ontwikkeld ….I Vervolgens licht ik in de overige subparagrafen toe met wie ik veel heb samengewerkt, wat ik heb 

geleerd, welke taken ik leuk vond en welke juist wat minder, …I  

 

In dit eerste hoofdstuk ga ik dieper in op de organisatie zelf….I  Op welke afdeling ga je stagelopen? Hoeveel weken of 

maanden, en voor hoeveel uur per week? 

 

Aan het begin van mijn stage heb ik een stageplan opgesteld met daarin x leerdoelen waaraan ik graag zou willen 

werken. I Het allerbelangrijkste: wat wil je leren tijdens je stage en waarom? Neem er de tijd voor en denk goed 

over je leerdoelen na. Wat was je (onderzoeks)opdracht? 

 

Qua planning kun je aangeven hoe vaak je contact zult hebben met je stagedocent. Maar ook hoe vaak je tussentijdse 

gesprekjes zult hebben met je stagebegeleider en wanneer je eindgesprek is .I I Stageverloop. 

 

Welke taken en verantwoordelijkheden krijg je? Wat zijn je verwachtingen? Wat lijkt je leuk en wat minder leuk? En 

natuurlijk, waarom? I Binnen X waren er een aantal taken die ik als stagiair mocht uitvoeren ….I.  

 

Activiteiten die ik heb gedaan zijn ….I  

Dit punt heb ik op nummer één gezet, aangezien …. I  

Eén van mijn favoriete bezigheden was …I Daarnaast was ik voornamelijk bezig met ….. I  

 

Ik heb vooral nauw samengewerkt met ….I Ook gingen wij regelmatig met elkaar in gesprek over …..I  

 

Nu mijn stage afgelopen is, blik ik in dit hoofdstuk terug op deze leerdoelen en hoe ik deze in de loop van mijn stage 

ontwikkeld heb….I  

 

In dit hoofdstuk blik ik terug op mijn eigen functioneren tijdens mijn stage bij X. Dit doe ik aan de hand van …. I Over 

het algemeen vind ik dat ik goed heb gefunctioneerd en als voorbeeld kan ik noemen….I   

 

Er zijn nog wel wat verbeterpunten op het gebied van …..I Dit ging beter dan verwacht ….I Het meest tevreden ben ik 

over …. I Minder tevreden ben ik, zoals al eerder benoemd, over ……I  

 

Dit neem ik mee naar mijn verdere studie  en /of toekomstige baan…. I  
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3F Format verslag 

 

TITEL  

AFBEELDING 

 
 
Titel   : X 
Auteur + klas  : X 
Inleverdatum  :  
Opdrachtgever :  

 

Voorwoord 

X 
Uitleg: vaak schrijf je het voorwoord pas op het laatst! Reserveer dus ruimte. 
 
Inhoud 
- Doel van het verslag 
- Wat heb je ervan geleerd? 
- Hoe heb je het maken van het verslag ervaren? 
- Hoe heb je het aangepakt? 
- Als je eventueel mensen wilt bedanken; bedank ze voor de hulp. 
 
Voorbeeld voorwoord  
 
Dit verslag heb ik geschreven voor de leerlingen van Helicon in Boxtel. In dit verslag kun je lezen hoe je een verslag 
maakt. Graag wil ik mijn collega’s bedanken voor hun inbreng en feedback.  
 
Ik wens jullie veel leesplezier toe! 

 
Inhoud 

Inleiding 

Hoofdstuk 1 – xxx (titel hoofdstuk)                              Fout! 

Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.1 xx (titel paragraaf) ....................................................................................................................................  

1.2 xxx (titel paragraaf) ..................................................................................................................................  

Hoofdstuk 2 – xxxx                                                                                                                                         Fout! 

Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Slot Samenvatting Conclusie 

Bronnen 

Bijlage 1 (of 2,3,4 rt cetera) 

Inleiding 
X 
Uitleg: Schrijf de tekst in hele zinnen, dus niet zoals in de inhoudsopgave. 
 
Inhoud  
- Welke onderwerpen komen aan bod? 
- Hoe is het verslag opgebouwd? 

Hoofdstuk 1 – xxx (titel hoofdstuk) 
 
1.1  Xxx (titel paragraaf) 
 Xxxx 
 Xxxxx 
 
1.2  Xxx (titel paragraaf) 
 Xxxx 
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 Xxxxx 

Hoofdstuk 2 – xxxx (titel hoofdstuk) 
 
2.1 Xxx (titel paragraaf) 
 Xxxxx 
 Xxxxxxx 
 
2.2 Xxx (titel paragraaf) 
 Xxxxx 
 Xxxxx 

 

Et cetera 

Slot Samenvatting / Conclusie 

X 
In het slot richt je je weer tot de lezer. Je moet hier: 
- een samenvatting van het verslag geven  

of  
- een conclusie trekken.  
 
Geef dus in je kopje aan, waar je voor hebt gekozen. Je mag hier geen nieuwe informatie geven, het gaat dus over de 

inhoud van je verslag.  

 

Literatuurlijst  
 
Wanneer je gebruik hebt gemaakt van bronnen, zoals een artikel, boek of het internet, dan vermeld je dat in de 
literatuurlijst. Dit doe je volgens APA, dit is een format voor het schrijven van verslagen. Zie pag. 11 
 
Voorbeeld artikel krant 
Schrijver  titel artikel    krant  datum 
Klaas-Jan Huntelaar Op de bank zitten is voor mij geen optie Telegraaf 1 maart 2019 
 
Voorbeeld artikel tijdschrift/vakblad 
Schrijver  titel artikel   tijdschrift/vakblad datum 
Peter Jansen  Nieuwe tractoren 2019  Boerderij  juli  2019 
 
Voorbeeld boek 
Schrijver   titel boek     datum 
Wesley Sneijder   Schieten van afstand treft vaak doel.  juli  2019 
 
Voorbeeld artikel van internet 
Schrijver   titel artikel     geraadpleegd op 
Ruud de Groot   Oogsten weer mislukt    30 augustus  2019 
Internetadres: https://www.gelderlander.nl/bronckhorst/oogsten-weer-mislukt-mais-en-groenten-in-de-achterhoek-

verloren-door-tweede-droge-zomer~a82d1815/?referrer=https://www.google.nl/ 

 

Bijlage 1 (of 2, 3, 4 etc) 

X 
Uitleg: Hier zet je teksten in die je niet in je verslag zet. Het zijn vaak naslagwerken, tabellen, tekeningen die niet in 
het hoofdstuk passen. Je moet wel in het hoofdstuk verwijzen naar de bijlagen. En je moet de Bijlagen nummeren: 
Bijlage 1, Bijlage 2, etc. 
 
Voorbeeld 
 
In hoofdstuk 1 verwijs je naar de technische tekening van een tractor, want die tekening past niet in hoofdstuk 1. 
Schrijf dan in hoofdstuk 1: 
 
Technische tekening: zie Bijlage 1 (of 2, 3 etc.)  

https://www.gelderlander.nl/bronckhorst/oogsten-weer-mislukt-mais-en-groenten-in-de-achterhoek-verloren-door-tweede-droge-zomer~a82d1815/?referrer=https://www.google.nl/
https://www.gelderlander.nl/bronckhorst/oogsten-weer-mislukt-mais-en-groenten-in-de-achterhoek-verloren-door-tweede-droge-zomer~a82d1815/?referrer=https://www.google.nl/
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BIJLAGE INSTRUCTIE SCHRIJVEN 

Een instructietekst heeft het schrijfdoel instrueren. In een instructie leg je uit hoe je iets doet. Het is de bedoeling dat 
mensen jouw instructies opvolgen. De instructie heeft geen vaste opbouw. Wel heeft een instructie een aantal 
kenmerken: 

 Boven een instructie staat meestal een titel. 
 Een instructie is een stappenplan; de handelingen zijn puntsgewijs en op volgorde beschreven. 
 Elke stap begint op een nieuwe regel of met een nieuwe alinea. Vaak worden daar opsommingstekens of cijfers 

bij gebruikt. 
 De tekst staat in de gebiedende wijs. De gebiedende wijs herken je aan de ‘doe-woorden. Pak, neem, … 
 De stappen worden vaak met afbeeldingen verduidelijkt. 

Bij een lange instructie kun je een inhoudsopgave toevoegen. Dit is bijvoorbeeld handig bij een instructieboekje voor 
een bladblazer. 
 
Checklist 

 Bepaal het doel van de instructie. 

 Zorg voor de benodigde instructiematerialen. 

 Bepaal de manier van instructie geven (bijvoorbeeld alleen tekst of voordoen, enzovoort). 

 Zorg voor een goede instructie in stappen en kritische punten. 

 Zorg dat je erachter komt wat de medewerker al weet. 

 Welke nieuwe kennis wordt aan bestaande kennis toegevoegd? 

 Maak duidelijk hoe gehandeld moet worden en welke houding van de medewerker wordt verwacht. 

 Vertel waarom het belangrijk is de instructie goed te volgen. 

 Geef een overzicht van wat je gaat doen, zo mogelijk met eindresultaat. 

 Probeer na te gaan wat de medewerker van de instructie verwacht. 

 Geef de belangrijke stappen van de instructie aan. 

 Controleer per stap of de instructie begrepen is. 

 Laat de medewerker de belangrijkste punten samenvatten. 

 Bied mogelijkheden voor een samenvatting of het stellen van vragen. 

 Vertel duidelijk vast welk einddoel bereikt moet worden. 

 Ga na of de medewerker het belang van de instructie bij het uitoefenen van de functie kan vertellen. 

 Laat de medewerker onder jouw leiding de handeling uitvoeren. 

 Geef aan wat meetbare punten of concrete handelingen zijn waarop de medewerker zichzelf kan controleren. 

 Controleer of de einddoelen bereikt zijn. 

 Stel de medewerker in een kort afrondend gesprek in de gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 Stel vast wat de medewerker zelfstandig kan uitvoeren. 
 
Voer regelmatig controles uit. 

•    Geef positieve feedback, met daarbij aandacht voor: -gedrag, gevoel en gevolg. 
•    En verder; spreek vanuit jezelf, begin met de goede zaken, koppel dit aan gedrag dat je hebt gezien, ben concreet, 

houd het kort en  geef suggesties voor verbetering. 

 Gebruik van signaalwoorden 
Het is makkelijker om de instructie te volgen wanneer je gebruik maakt van signaalwoorden. Dat zijn woorden of 
uitdrukkingen die aangeven hoe de instructie  is opgebouwd. In een recept gebeurt dit ook: om te beginnen neem 
je, vervolgens voeg je…., daarna zet je …..tenslotte  maak je het af met …., enz.. 

Gebruik van voorbeelden en herhaling 
Het is belangrijk tijdens de uitleg veelvuldig gebruik te maken van voorbeelden en herhaling. Probeer voorbeelden 
te bedenken die dicht bij de het leerniveau en de ervaring staan. Grappige voorbeelden worden doorgaans beter 
onthouden. 

 Zinslengte en grammaticale complexiteit 
Korte zinnen zijn makkelijker dan lange en bijzinnen zijn lastig te begrijpen. Probeer lange instructies onder te 
verdelen in korte zinnen. 
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HULPBLAD AAN DE SLAG  MET JE SOLLICITATIEBRIEF 

De weg naar een overtuigende sollicitatiebrief 

In uw sollicitatiebrief leg je uit waarom je graag bij het bedrijf wilt werken, waarom je past bij de functie en wat je 
toevoegt voor het bedrijf. 
 
In een motivatiebrief kun je verschillende vaardigheden belichten. Welke neem je wel en niet mee? Bekijk de vacature 
of taakomschrijving. Hier staan meestal een aantal kwalificaties vermeld waar die werkgever naar op zoek is. Als het 
gaat om een open sollicitatie ga dan een aantal vacaturebanken langs en bekijk een paar vergelijkbare, openstaande 
vacatures in de sector waarin je zoekende bent. Stel één lijst op met veel gezochte vaardigheden.  
 
Spits jouw samenvatting toe op een aantal van deze vaardigheden, waarbij je er natuurlijk wel voor zorgt dat je deze 
vaardigheden ook daadwerkelijk bezit. Laat waar je niet aan voldoet gewoon weg. Geldt dit voor een groot aantal 
vaardigheden, dán zou je een sollicitatie nog even moeten heroverwegen.  
 
MINDMAP Pak een papier en schrijf op verschillende plekken de eisen die vermeld staan in de personeelsadvertentie. 
Bijvoorbeeld: opleiding, werkervaring, eigenschappen, motivatie. Bedenk bij al deze punten wat op jou van toepassing 
is. Zo krijg je een goed overzicht van wat belangrijk is voor deze functie en welke informatie je zeker in je brief moet 
vermelden. 
 
Je motivatie is erg belangrijk. Bedenk waarom je juist deze baan zo leuk vindt. Waarom wil je juist graag bij dit bedrijf 
werken? Neem eens een kijkje op hun website en kijk hoe ze zichzelf presenteren. Misschien kun je daarop inhaken? 
Wat zijn sterke eigenschappen die jou geschikt maken voor de functie? Zijn er mogelijke punten waar je een draai aan 
kunt geven? Bedenk dat iedere werkgever de ideale kandidaat zoekt die alles kan. Welnu, ook anderen zullen niet aan 
alle eisen voldoen, dus laat je niet uit het veld slaan. In jouw brief staan vooral je motivatie en liefst met concrete 
voorbeelden waarmee je ‘’ bewijst’ dat je bij de baan, het bedrijf en functie-eisen past. De andere gegevens staan in je 
cv. 
 
Het kunnen opgeven van precies datgene wat de werkgever zoekt, geeft je natuurlijk de allerbeste kans, zelfs voordat 
het de werkgever opvalt dat je geen werkervaring hebt! Wees hierbij creatief en voorkom dat de samenvatting een 
exacte kopie is van het lijstje van je werkgever. Omdat je als student misschien weinig tot geen werkervaring hebt, is 
het zaak om zo precies mogelijk te zijn over wat je wel hebt gedaan dat als ervaring mag gelden: groepsprojecten, 
cursusgerelateerde opdrachten, vrijwilligerswerk of relevante nevenactiviteiten. 
 
Let op: noem in de sollicitatiebrief geen bedrijfsnamen of functietitels. Deze horen thuis onder werkgeschiedenis in het 
cv. Je voert ook de juiste typografische aanwijzingen door wat betreft hoofdletters, interpunctie, aanhefregels en 
witregels.   
 

Stappen schrijven sollicitatiebrief. 

1. Inlezen  

Inlezen in vacature 
Lees de vacature goed door. Schrijf de competenties die belangrijk zijn, de taken die bij de functie horen en andere 
belangrijke informatie op. 
 
Inlezen in bedrijf 
Zoek informatie over het bedrijf. Wat doet het bedrijf precies? Wat zijn hun doelen? Wat vinden ze als bedrijf 
belangrijk? Met welke bedrijven werken ze samen? Heeft de organisatie op de website een pagina ‘Werken bij’? Bekijk 
deze dan goed. Hier staat vaak handige informatie die je in jouw brief kunt gebruiken. Bekijk ook of het bedrijf actief is 
op social media. Waar gaan de posts over? Wat zijn de reacties?  
 

2. Schrijven onderdelen 

Openingszin 
Bedenk een originele openingszin.  
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Motivatie bedrijf 
Licht toe waarom je bij dat bedrijf wil werken.  
 

Motivatie en geschiktheid functie 

Competenties voor jouw brief 

In jouw sollicitatiebrief beschrijf je jouw competenties. Dit is een van de belangrijkste onderdelen. In een 
vacature staan altijd de competenties die de werkgever belangrijk vindt bij de functie. Voorbeelden van 
competenties zijn luisteren, creatief denken of organiseren. 

Lees de vacature dus goed en haal de competenties die de werkgever belangrijk vindt eruit. Bekijk daarna 
welke van die competenties jij hebt.  

Licht toe waarom je geschikt bent voor de functie en waarom de functie bij jouw past. Dit doe je met de 
informatie die je hebt verzameld tijdens het inlezen in de vacature. In een brief legt je jouw competenties uit. 
Een manier om dat te doen is de STAR-methode. STAR staat voor: Situatie, Taak, Actie en Resultaat. 

Afronding 
Geef altijd aan dat je jouw brief graag toelicht in een gesprek.  
 
3. Controleer jouw brief 
Lees jouw brief een keer hardop voor. Je hoort dan goed of jouw brief lekker leest. 
 
4. Laat iemand anders de brief lezen 
Is de brief duidelijk en overtuigend? En zitten er geen spelfouten in?  
 

Een open sollicitatiebrief 

Als je solliciteert bij een bedrijf zonder dat er een vacature is, dan noemen we dat een open sollicitatie. Een open 
sollicitatie heeft belangrijke voordelen: 

 Als een werkgever in de toekomst personeel zoekt, dan heeft hij jouw gegevens al en weet hij dat je 
enthousiast bent. 

 Je laat zien dat je gemotiveerd bent en initiatief neemt. Dit zijn eigenschappen die werkgevers vaak erg 
belangrijk vinden. 

 Je valt meer op. Bij een vacature is het best moeilijk om op te vallen tussen alle andere sollicitatiebrieven, 
maar jouw open sollicitatiebrief is misschien wel de enige op dat moment.  

 Misschien was de werkgever net van plan om een vacature op te stellen. Je bent de andere kandidaten dan 
dus voor. 

In 4 stappen naar een open sollicitatie  

1. Zoek informatie over interessante bedrijven. 

2. Neem contact op met de werkgever. 

3. Schrijf jouw sollicitatiebrief en stuur hem aan de persoon die je hebt gesproken. 

4. Bel na een week met de persoon waar je de brief aan hebt gericht.  

Voor jouw open sollicitatie kunt je de opbouw van jouw normale sollicitatiebrief gebruiken. Maar omdat er geen 

concrete vacature is moet je extra duidelijk zijn over een aantal dingen: 

 Wat voor soort werk zoekt je? 

 Waarom wil je zo'n functie? 

 Waarom wil je bij deze organisatie werken? 

 Welke werkervaring heb je die goed bij de organisatie past?  

 

Wat je altijd in een sollicitatiebrief zet is... 

Tips voor een overtuigende brief:  

 Gebruik een duidelijk lettertype, bijvoorbeeld Verdana of Arial. 



Schrijven vraagt ook om vaardigheid in lezen en woordenschat 

 

mvomieke  44 

 Deel de brief overzichtelijk in met witregels. 

 Zorg dat de brief 3 tot 5 korte alinea's heeft. 

 Probeer jouw brief niet langer te maken dan één A4. 

 Schrijf heldere, korte zinnen. 

 Begin niet alle zinnen met 'ik'. Wissel af. 

 Zorg ervoor dat jouw brief lekker leest. Wissel korte en lange zinnen af. 

 Tip! Schrijf jouw brief aan iemand persoonlijk. Heb je iemand gesproken over de functie? Richt de brief dan 

aan deze persoon. Zo niet, richt de brief dan aan de persoon die in de vacature staat.  
 

Vaste elementen en volgorde briefonderdelen 
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Gegevens brief 
Vermeld boven aan jouw sollicitatiebrief de volgende gegevens: 

 Jouw adresgegevens + 
 Naam van de organisatie en contactpersoon bij deze organisatie 
 Jouw plaatsnaam en de datum van versturen van de brief 
 Titel van de vacature 

 
Openingszin 
Geef aan op welke vacature je reageert en eventueel waar je deze hebt gevonden. Geef ook aan waarom je solliciteert 
op de vacature. Alinea 1 motivatie 
Alinea motivatie 
Wat spreekt je aan in de functie, in het bedrijf en hun product/dienstverlening? Geef redenen waarom je de functie 
graag wilt en waarom je juist bij dit bedrijf wilt werken. 
Alinea 2 ‘verkooppunt 1’ 
Waarom ben je geschikt voor deze functie? Vertel waarom je voldoet aan de eisen van de functie en wat je te bieden 
heeft. Vertel kort hoe jouw (werk)ervaring en/of opleiding aansluit bij de functie. 
Alinea 3, ‘verkooppunt 2’ 
Ga hier verder in op wat jou geschikt maakt voor de functie en wat je te bieden hebt. Vertel bijvoorbeeld meer over 
jouw sterke persoonlijke eigenschappen en kennis. 
Afsluitende alinea 
In de afsluitende alinea geef je aan dat je de brief en cv graag in een gesprek wilt toelichten. 
Ondertekenen 
 
 

Voorbeeld opbouw sollicitatiebrief hovenier 

LET HEEL GOED WAAR HOOFDLETTER, PUNTEN, KOMMA’S EN WITREGELS STAAN.  Ben volledig in de 
briefconventies. Een fout is snel gemaakt en dat kost punten!  

 
1. Afzender 

Martin van der Velden 
Akkerlaan 10 
5591 AK HEEZE 

2. Geadresseerde 
Brabantse Hoveniers 
T.a.v. Jacco Perenboom     [T.a.v. is niet verplicht; gebruik je dit let dan op de hoofdletter en punten] 
Copernicusstraat 83 
7514 LP ENSCHEDE      

[cijfers postcode, dan 1 spatie, hoofdletters postcode dan twee 
spaties en dan de naam van de plaats in hoofdletters ] 

3. Betreft (oftewel waar gaat deze brief om)  
Betreft: vacature hovenier   [niet cursief, vet of onderstreept] 

4. Plaats en datum 
Heeze, 18 januari 2020    [plaats met beginhoofdletter en dan een komma; de maand 

voluit] 
5. Aanhef 

Geachte heer Peerdenboom,       [ schrijf nooit een afkorting] 
6. Inleiding / Opening 

Met een flinke dosis enthousiasme las ik op Stepstone.nl dat u een vacature heeft uitstaan voor de functie van 
hovenier. Het telefonisch gesprek met de heer Jansen van uw buitendienst heeft mijn belangstelling alleen 
maar groter gemaakt. Ik meld mij graag aan om uw team te komen versterken. 

7. Motivatie voor de sollicitatie (‘verkoop’ jezelf) 
[alinea Inleidende introductie; wie ben jij en wat heb je gedaan?] 

Als goed opgeleid hovenier heb ik niet alleen liefde voor groen, maar ook een passie en oog voor het 
professioneel uitvoeren van gevarieerde tuinwerkzaamheden. Het aanleggen en renoveren van tuinen, het 
aanleggen van sierbestrating en terrassen en ook het planten van gewassen, struiken en bomen zijn maar 
enkele voorbeelden van de werkzaamheden die ik met plezier heb uitgevoerd als hovenier. 

[alinea Beschrijf je liefde en passie voor het werk.] 
Ik ben er van overtuigd dat iemand dit werk alleen kan verrichten als hij er liefde voor heeft. Dat maakt dat je 
hoogstaand werk kunt en vooral ook wilt afleveren. Voor mij was het een bewuste keuze om voor deze 
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beroepsrichting te kiezen. Als klein kind was ik al gefascineerd door het groen om mijn heen. Ik keek met 
bewondering naar de heren die de tuin van mijn grootouders aanlegden. Als kind was het mijn wens om dit 
later ook te gaan doen! Jaren later had ik mijn droom verwezenlijkt. Ik begon mijn werk als hovenier al tijdens 
mijn opleiding aan Helicon Green Engineering te Boxtel. 

[alinea waarom solliciteer je op deze functie? Benadruk je kwaliteiten (werkervaring, vakmanschap, 
competenties).] 

Inmiddels heb ik als hovenier voornamelijk gewerkt aan projecten voor gemeenten en 
woningbouwverenigingen. Dit heb ik als ontzettend plezierig ervaren. Maar het is mijn ambitie om te werken in 
de particuliere sector. Met het aanleggen van de droomtuin voor een huiseigenaar, het zetten van 
beschuttingen, het bouwen van een tuinhuisje of andere houten constructies creëer ik geluk voor de cliënt. 
Hun voldoening valt dan samen met het werk waar ik als kleine jongen al van droomde. 
 
Op het moment dat ik uw vacature tegenkwam,  aarzelde ik geen moment om te solliciteren. Deze kans kan ik 
niet voorbij laten gaan. U haalt met mij een ervaren hovenier met passie voor het vak binnen in uw bedrijf. Ik 
ben deskundig en accuraat in mijn werk en ik ben gericht op een goed resultaat in mijn werk. Ik kan zowel 
uitstekend zelfstandig functioneren als ook in teamverband. Naast het feit dat ik  professioneel ben in mijn 
vak, ben ik ook een fijne collega om mee te werken. Ik kan snel aan de slag. 

8. Afsluiting 
Graag zou ik u in een persoonlijk gesprek mijn motivatie en kundigheid verder willen toelichten. 

9. De groet 
Met vriendelijke groet,     [‘Met vriendelijke groeten’, mag ook] 

10. Persoonlijke ondertekening 
Martin van der Velden   

 

Een cv maken 

Tips voor een overzichtelijk cv:  

 maak jouw cv op de computer; 
 gebruik een duidelijk lettertype, zoals Verdana of Arial; 
 gebruik titels, tabs en witregels; 
 zorg dat jouw cv maximaal twee pagina’s is. 

Het persoonlijk profiel 

 Zorg dat je in jouw profiel in maximaal 5 zinnen vertelt wie je bent, waar je goed in bent en wat je zoekt in een 
baan. . Weet je niet welke kwaliteiten je wilt opschrijven in jouw profiel? Vraag jouw vrienden, familie of oud-
collega's wat zij jouw belangrijkste kwaliteiten vinden. 

 

Overige gegevens  

 Pas jouw gegevens altijd aan op de functie waarnaar je solliciteert. Iedere functie heeft andere functie-eisen. 
Daarom is het belangrijk om jouw cv zo aan te passen dat het goed past bij de functie. 

 
Het is altijd goed om iemand anders naar jouw cv te laten kijken. Andere mensen hebben misschien nog tips om jouw 
cv te verbeteren. Ook kan iemand anders het aangeven als iets niet duidelijk is of een fout zien waar je overheen hebt 
gelezen 
.  

Voorbeeld chronologisch cv klassiek 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
Naam:   
Adres:   
 
Telefoon:  
Mobiel:   
E-mail:   



Schrijven vraagt ook om vaardigheid in lezen en woordenschat 

 

mvomieke  47 

Geboorteplaats:  

 

PROFIEL 
 
<beschrijf kort en krachtig wie je bent en wat  je zoekt in een baan. Jouw motivatie voor de functie zet je in jouw  brief> 

 
WERKERVARING 
xxxx tot xxxx:  Functienaam (vet gedrukt) 
               Bedrijfsnaam (cursief) 

Beschrijving van je rol in één zin 

 Taken en verantwoordelijkheden 

 Taken en verantwoordelijkheden 

 Taken en verantwoordelijkheden 

 Taken en verantwoordelijkheden 
 
xxxx tot xxxx:  Functienaam (vet gedrukt) 
               Bedrijfsnaam (cursief) 

Beschrijving van je rol in één zin 

 Taken en verantwoordelijkheden 

 Taken en verantwoordelijkheden 

 Taken en verantwoordelijkheden 

 Taken en verantwoordelijkheden 
 

OPLEIDINGEN  
 
xxxx - xxxx:   Naam opleiding 
      Naam universiteit / mbo, plaats 
   Eventueel overige belangrijke informatie over jouw studie. 
 
xxxx – xxxx  Naam middelbare school, niveau, plaats 

 

NEVENACTIVITEITEN 
 
xxxx – xxxx  Nevenactiviteit 
xxxx – xxxx  Nevenactiviteit     
xxxx – xxxx  Nevenactiviteit 
xxxx – xxxx  Nevenactiviteit 

 

VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES 
 
Pc-vaardigheden: 

 <voorbeeld> 

 <voorbeeld> 
 
Competenties:  
<noem 3 tot 5 competenties> 

 

CURSUSSEN 
 
Xxxx – xxxx Cursus naam, cursusgever 
Xxxx – xxxx  Cursus naam, cursusgever 

 

INTERESSES EN AANVULLENDE INFORMATIE 

 Interesses en hobby's:  
 

 Referenties op aanvraag verkrijgbaar. 

 <Overige informatie> 

Noem alleen jopuw belangrijkste 

officiële opleidingen. Eventueel 

relevante cursussen noem je onder een 

apart kopje ‘Cursussen en overige 

opleidingen’. 

Heb je ervaring naast jouw werk opgedaan 

die past bij de functie? Die zet je onder een 

apart kopje. Net zoals je bij werkervaring 

hebt gedaan. 
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Vorm / briefconventies  
- Eigen adresgegevens 
- Gegevens geadresseerde 
- Plaats, datum 
- Betreft: onderwerp 
- Aanhef  [Let goed op bij namen met voorvoegsels!!!] 
- Meerdere alinea's 
- Slotformule, 
- Handtekening  
- Naam 
- Bijlage: cv  
- Witregels & alinea’s 
 
Let hierbij zowel op de vormgeving van deze verplichte elementen als op de volgorde waarin ze verwerkt zijn. 
 
Inhoud  
- eerste alinea: voorstellen, vindplaats vacature, solliciteren 
- tweede alinea: jouw situatie nu + redenen waarom je een stageplek zoekt 
- derde alinea: twee redenen voor de keuze voor dit bedrijf 
- vierde alinea: twee kwaliteiten die geschiktheid van de leerling aantonen voor juist deze stageplek 
- vijfde alinea: twee leervragen die motivatie van de leerling aantonen voor juist deze stageplek. 
- laatste alinea: toekomstverwijzing en verwijzing CV 
 
Taalverzorging  
Hier wordt streng op beoordeeld, want het gaat hier wel om een zakelijke brief!! 
 
Aanwezigheid bijlage CV  
 
 

  Tips voor een klachtenbrief of bezwaarschrift 

 

In een klachtenbrief uit je je ontevredenheid over een dienst, product of behandelingswijze. Het doel is het conflict naar 

tevredenheid op te lossen.  

 

Bereid je goed voor  

Verwoord zakelijk wat er aan de dienst of het product scheelt. Maak je zaak en situatie op een simpele manier 

duidelijk. Zorg dat je bewijsstukken bij de hand hebt als bijlage, bijvoorbeeld een kassabon, een waardebon, 

advertentie,  garantie- of contractbepalingen en  (leverings)voorwaarden. Of bij een bezwaarschrift tegen een besluit, 

aanslagbiljet, gemeentelijk plan of gevolgde procedure het protocol, relevante cijfers en statistieken, getuigenissen van 

experts, rapport van een deskundige ….. Bedenk wat je wilt: geld terug, ruilen, vervanging, een korting, een reparatie, 

het terugdraaien van een besluit, het toekennen van een maatregel of het intrekken ervan, …   

 

Zorg voor een correcte opening en afsluiting.  Geef jouw schrijfdoel duidelijk aan. Gebruik een standaard Nederlandse 

schrijfstijl. Dit is geen berichtje of sociale media; dit is een formele brief. Afkortingen, straattaal en smileys kunnen 

ervoor zorgen dat je wordt genegeerd.  

 

Let goed op de volgorde van je gegevens: zorg  ervoor dat zaken die bij elkaar horen, bij elkaar komen te staan. Geef 

belangrijke woorden nadruk. Zorg voor een evenwichtige verdeling van de tekst. Voorkom dat op de volgende pagina 

slechts één regel en de afzender staan.  

 

Klachtenbrief 

Er is een situatie waarover je niet tevreden bent.  je bent eigenaar/bedrijfsleider/leidinggevende van bedrijf   

XXXXXX.  Wat zijn klachten die je vanuit jouw vakgebied / op je werk voor deze schrijfopdracht kunt 

tegenkomen  waarover je een klachtenbrief kunt schrijven? Denk aan leveringsproblemen van onderdelen, 

zaken die te laat of helemaal niet zijn geleverd en andere zaken die jullie te binnen schieten. Maak als basis 
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voor je brief een gedetailleerde omschrijving van de klachten. Per brief moeten en toch zeker wel vier 

(serieuze) klachten worden genoemd.  

 

Voorbeeld: 

-        Onderdelen A en B zijn niet de bestelde onderdelen. Wel ontvangen: onderdelen C en D en F. 

-        Onderdelen G en H zijn niet de juiste maat. 

-        Apparatuur heeft steeds storingen: …… 

-        Onderdelen zijn snel kapot: ……… 

-        Onderdelen passen niet goed: ………. 

-        Et cetera 

Je  wil een financiële vergoeding voor de geleden schade die veroorzaakt is door ……… (noem ook bedrag)  

of je wil….. 

  

Leg de huidige situatie uit en waarom het moet veranderen. Denk na over ander bewijsmateriaal dat je kunt geven om 

aan te tonen waarom jouw standpunt ertoe doet. Ga niet teveel op in details, maar neem wel alle essentiële punten op. 

Lever details, specificaties en beperkingen van jouw standpunt en verzoek. Citeer feiten om een beroep te doen op de 

redelijkheid van je lezer. Zorg ervoor dat je feiten geloofwaardig zijn en dat je ze op juiste wijze gebruikt en niet uit de 

context haalt. Geef indien van toepassing voorbeelden van getuigenissen die betrekking hebben op jouw standpunt.  

 

Laat zien wat je al gedaan of voorbereid hebt om met de situatie om te gaan. Beschrijf de  poging(en) in het verleden 

gerelateerd aan je verzoek of benoem het gebrek aan enige actie. Verwijs naar en herhaal afspraken indien van 

toepassing. 

 

Ben  beleefd en beslist, maar maak de tegenpartij niet boos. Overdrijf niet en stel je zakelijk op. Geef een reden 

waarom je verzoek ingewilligd moet worden. Geef gerust aan dat er tot je teleurstelling verschillen zijn tussen jouw 

standpunt en dat van de tegenpartij als dat aan de orde is. Probeer ze niet te verbergen. Benadruk in plaats daarvan 

gedeelde waardes, ervaringen en problemen met de tegenpartij. Iemand vertellen dat ze iets moeten doen is geen erg 

effectieve overtuigingstechniek, maar ze uitleggen waarom je gelooft dat het redelijk is dat iets gedaan moet worden, 

kan helpen om de andere partij van gedachten te laten veranderen. Gebruik geen veroordelende standpunten. Te 

negatief zijn kan de andere partij ervan weerhouden om je tegemoet te komen. Behandel de lezer niet alsof ze je iets 

verschuldigd zijn en eis niets. Overtuig ze in plaats daarvan, waarbij je de brief vriendelijk en professioneel houdt. Richt 

je erop om te eindigen met een sterke zin die je lezer zal helpen om naar jouw kant te gaan of op zijn minst dingen 

duidelijker te zien vanuit jouw perspectief.  

 

Beëindig de brief door je verzoek nogmaals te doen. Herhaal je verzoek of mening aan het eind. Dit is de paragraaf 

waar je een oplossing kunt voorstellen of om actie kunt vragen. Bied jouw eigen oplossingen of hulp aan. Ga ermee 

akkoord om een compromis te sluiten of elkaar in het midden te ontmoeten. Eventueel vermeld je dat de betaling pas 

plaatsvindt als de klacht correct en vlot is afgehandeld. Vertel de lezer dat je deze brief zult opvolgen door te bellen, te 

mailen of persoonlijk langs te komen. Mogelijke slotzinnen: “Ik verneem graag uw voorstel in deze kwestie.”, “Ik 

verzoek u uw voorstel  tot een oplossing binnen vijf werkdagen mee te delen.”, “Wij vertrouwen erop dat u onze klacht 

correct afhandelt., “Ik vertrouw erop dat u met mijn voorstel akkoord gaat.”, “Op grond van beide argumenten verzoek 

ik u niet akkoord te gaan met de uitbreidingsplannen. Ik reken erop dat u mijn argumenten serieus in overweging 

neemt bij uw besluit.  

 

Tips voor een offerte 

 
Een offerte is een prijsopgave voor de levering van goederen of diensten. Een goede offerte kan de klant overhalen om 
bij jou diensten af te nemen.  Het is een soort samenvatting van de werkzaamheden, de planning en de kosten.  

 Je begint de offerte als een gewone zakelijke brief met adres afzender, adres geadresseerde, dagtekening, 
onderwerp en aanhef.  

 In de inleiding bedank je voor de getoonde belangstelling. “Hartelijk dank voor uw verzoek voor een offerte. Graag 
doen wij u de volgende aanbieding.” 

 In de kern formuleer je een gespecificeerd aanbod. Daarin geef je*: 

 de prijsopgave; 

 de geldigheidsduur van de offerte; “Bovengenoemde voorwaarden en prijs zijn geldig tot 1 juni 
aanstaande.” 

 de betalingsvoorwaarde; 

 de leveringsvoorwaarde; 
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 Eventueel schrijf je over de garantievoorwaarden, de duur van de werkzaamheden, eventuele 
bijkomende werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten.  

 Indien nodig verwijs je naar de bijlage(n)*. 
In het slot vraag je om een (spoedige) reactie (indien mogelijk). Sluit af met een aanmoediging. Bijvoorbeeld: “We zijn 
benieuwd wat u van onze offerte vindt en zien uit naar een prettige samenwerking.” “Graag zien wij uw order 
tegemoet.” , “Wij vertrouwen erop dat we u een passende aanbieding hebben gedaan en zien graag uw opdracht 
tegemoet.” Daarna volgt het slot van een zakelijke brief.   
 

*Je kunt hem als brief versturen of als  het gaat om een gedetailleerde offerte bijvoegen bij een brief. Bijvoorbeeld bij de 
aanleg van een tuin.  
 

Klachtenbrief en Sollicitatiebrief :  beoordelingsformulier student 

 

Schrijver: Beoordelaar: 

 Is minimaal 80% van de opdracht gemaakt? ja nee 

Briefconventies onvold vold excellent 

De verplichte elementen zijn verwerkt in de vormgeving als ook in de juiste 
volgorde. Gegevens geadresseerde, eigen adresgegevens, plaats/datum, 
onderwerp, aanhef, meerdere alinea’s, slotformule, handtekening, naam, 
bijlage, witregels.  
 

   

Inhoudelijke uitwerking    

1e alinea aanleiding; 2e alinea:  uitwerking waarom je schrijft / omschrijving 
van de klacht / waarom je solliciteert - vindplaats vacature; 3 e alinea acties 
die je zelf hebt ondernomen / waarom je solliciteer naar déze functie;  4e 
omschrijving wat je verwacht van de tegenpartij /  jouw kwaliteiten bij het 
functieprofiel;  5e alinea wens tot oplossen / tot uitnodiging en verwijzing. 

   

Samenhang onvold vold ext 

Er is samenhang in de tekst. Goede opbouw.  
Ondersteunend gebruik van  signaalwoorden en verwijswoorden. Er mogen 
enkele fouten gemaakt worden. 
Toepassen van verbindende overgangszinnen.   

   

Afstemming op doel onvold vold exc 

De tekstinhoud en structuur is afgestemd op het tekstdoel : medewerking 
verkrijgen voor het oplossen van de klacht dan wel het aanzetten tot een 
uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.  

   

Afstemming op publiek onvold vold exc 

De tekst past bij het lezerspubliek, in woordgebruik en toon.  
Duidelijk is voor wie de tekst is geschreven.  

   

Woordenschat en woordgebruik onvold vold exc 

Woordenschat / woordgebruik: afwisseling in woorden, gebruik van  formele 
taal en uitdrukkingen.  

   

Spelling, interpunctie, grammatica onvold vold exc 

Spelling : volgens de spellingsregels. 
Interpunctie: hoofdletters, leestekens (punt, komma, vraagteken et cetera 
zijn goed toegepast). 
Grammatica: goede zinsbouw. Werkwoordsvormen zijn correct toegepast. 
Juist gebruik van voorzetsels. Woorden worden op de juiste manier aan 
elkaar of los geschreven; eventueel met gebruik van koppelteken.  

   

Leesbaarheid onvold vold exc 

Lay-out: verzorgde indruk  
+ opbouw tekst in alinea’s, gebruik van zoals witregels, kopjes.. 
 Aangepast aan het teksttype klachtenbrief / sollicitatiebrief.   
Geen zinnen/ zinsdelen die ontbreken. 
Geen doorhalingen. 
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BIJLAGE HULPBLAD ZAKELIJKE E-MAIL 

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. 

 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.  

(bijv. Bij voorbaat dank voor uw reactie. of: Ik hoop spoedig een antwoord van u te ontvangen.) 

 

Stap 3: Sluit je e-mail af met: 

 Hoogachtend, of Met vriendelijke groet, (Dit deel heet 'de slotgroet'.)  

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. 

 

Laat je e-mail eens door iemand nalezen. Misschien ziet hij / zij dingen waar jij nog niet aan gedacht had. 
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BIJLAGE HULPBLAD SPELLING 
 

1. Maak de zinnen niet te lang 

Lange zinnen lezen niet prettig. Maak daarom zinnen met maximaal één voegwoord. 

Begin liever een nieuwe zin, als de zin te lang wordt. 

 De eerste reden voor goede fietsverlichting is, dat goede verlichting verplicht is. Dat is staat in de wet. 

 Verder is het voor je eigen veiligheid dat je verlichting in orde is, want (voegwoord) anders is de kans groot 

dat andere weggebruikers jou niet zien. 

 

2. Hoofdletters 

Het doel van hoofdletters is de leesbaarheid van een tekst verbeteren. 

 Altijd aan het begin van de zin. 
 

Uitzonderingen (geen hoofdletter):  

 geen hoofdletter: als zin begint met cijfer of getal 

 100 meter verderop is een tankstation. 

 ’s of ’t aan het begin van zin, dan hoofletter bij daarop volgende letter.  

 ’s Nachts droom ik dat ik op een mooi eiland ben met zon en zee. 

 

 Eigennamen of afgeleiden 

 personen : Max, Lisa 

 naam organisatie : VMBO Den Bosch 

 aardrijkskunde  : de Alpen, Rusland, Turkse pizza 

 merknamen  : Adidas, Mac Donalds 

 boeken/films/tv-serie : Spijt, Home Alone 

 feestdagen/historische gebeurtenissen: Kerstmis, Suikerfeest, Tweede Wereldoorlog 
 

Uitzonderingen (geen hoofdletter): 

 religieuze stromingen en afgeleiden daarvan 

christendom, islam. kerstvakantie 

 windstreken 

oosten, westen, zuidoosten 

 geen hoofdletter bij historische perioden 

prehistorie 

 geen hoofdletter: functiebenamingen en titels 

minister-president 

   

3. Leestekens 

 

Het doel van leestekens is de leesbaarheid van een tekst verbeteren.  

 Punt: achter elke zin. 

 
 Komma 

 Tussen twee gezegden. 

 Als jij de hond uitlaat, bak ik alvast de pannenkoeken. 

 Voor een voegwoord. 

 Dat vind ik een goed idee, want dan zijn we op tijd klaar. 

 Een pauze in een lange zin. 

Het is een misvatting (pauze), dat jongeren niet nadenken over hun toekomst en alleen maar bezig zijn met 

leuke dingen zoals sporten en feesten. 
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 Aanhalingstekens 

 Als iemand iets letterlijk zegt. 

Joep zei: ‘Bel mij straks even terug, het komt nu niet uit.’ 

 Als je iets citeert (letterlijk overneemt uit een tekst). 

‘Vanochtend heeft president Trump zijn minister van Defensie ontslagen.’ (geciteerd uit krantenbericht) 

 

Leestekenregels: alle 16 goed 

 
  Regel  Voorbeeld  
            1  Een komma achter woorden als: ach, hé, tja, nietwaar, 

helaas  
Hé, kom je nu hier?  

            2  Je zet een komma tussen 2 werkwoorden uit 
verschillende ww gezegdes.  

Als je eerder opstaat, ben je op tijd op school.  

            3  Een komma voor woorden maar & want  Ik heb het koud, want het sneeuwt buiten.  
            4  Na de aanhef en groet in een brief een komma  Geachte heer/mevrouw,  
            5  Voor een uitwerking zet je een dubbele punt  Ik weet maar 1 oplossing: kom naar huis!  
            6  Tussen delen van een opsomming zet je een komma  Houd jij ook van bananen, appels, peren en druiven?  
            7  Als voor een opsomming 1 of meer samenvattende 

woorden staan, zet je hierachter een dubbele punt  
Twee goede redenen zijn: het is gezond en ook nog lekker.  

            8  Als je iets nog extra verduidelijkt, zet je dat deel tussen 
komma’s  

Mevrouw Loef, docent Nederlands, was gisteren ziek.  

            9  Als je een uitspraak letterlijk wilt opschrijven, zet je eerst 
een dubbele punt en aanhalingstekens voor en achter de 
woorden  

Hij zei: “Ik ben het hier niet mee eens!”  

          10  Als er eerst een uitspraak staat en vervolgens wie het 
gezegd heeft, zet je eerst aanhalingstekens en hierna 
een komma  

“Ik ben het hier niet mee eens”, zei hij.  

          11  Als de aangehaalde woorden vooraan staan en later in 
de zin weer verder gaan, open je met aanhalingstekens 
en zet je een komma ertussen en ga je hierna weer 
verder met aanhalingstekens  

“Ik ben het hier niet mee eens”, zei hij, “of zie jij het anders?”  

          12  Een aanspreking is altijd door een komma gescheiden 
van de rest van de zin.  

Jasper, wil je dit boek lenen?  

          13  Bij gedachten en wensen worden geen aanhalingstekens 
geplaatst.  

Sarina dacht: had ik maar beter geleerd voor mijn toets.  

          14  Je zet een komma voor verbindingswoorden als: dat, 
zodat, doordat , omdat, daardoor, hierdoor, als.  

Ik ben moe, omdat ik niet kon slapen.  

          15  Tussen 2 zinnen die nauw met elkaar verband houden, 
plaats je een puntkomma. Je plaatst je zeker een 
puntkomma wanneer in de tweede zin een woord staat 
dat het verband tussen beide zinnen versterkt.  

Marieke moest naar de dokter; daarom was ze niet op school.  

          16  Titels van boeken, films, etc. staan tussen 
aanhalingstekens.  

Heb je het boek “De steen der wijzen “ gelezen?  

 

4. Verwijswoorden 

Het doel van verwijswoorden is voorkomen dat je steeds dezelfde woorden herhaalt.  

De tekst wordt afwisselender en dat is leuker om te lezen. 

 

Verwijswoorden wijzen vooruit of terug naar woorden, woordgroepen of zinnen. 

Voorbeelden: 

 Thijs heeft zich verslapen. Hij moet een telaatbriefje halen.  

 Hij verwijst naar Thijs. 

 Ze loopt in het donker en ziet niks. Emma valt opeens op de grond. 

 Ze verwijst naar Emma. 

 Het is erg vervelend dat we niet naar zijn feestje kunnen.  
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 Het verwijst naar dat we niet naar zijn feestje kunnen   

 Mijn vrienden zitten op de bank. Ik geef hun cola en chips. 

hun verwijst naar mijn vrienden. 

 Er komt een bal hard tegen mijn gezicht. Die had ik niet aan zien komen. 

die verwijst naar een bal. 

 De brug waarover ik net ben heen gefietst, gaat dicht. 

waarover verwijst naar de brug. 

 

5. Signaalwoorden en tekstverbanden 

Het doel van signaalwoorden is structuur geven aan de tekst, zodat je die beter kunt begrijpen. Nog een keer het 

overzicht: (Zie ook pag. 7) 

  

6. Kwestie: dan of als? 

 
Het is lastig te onthouden: wanneer moet het dan zijn en wanneer als?  Daarom geef ik jullie een ezelsbruggetje: 
denk aan even groot als 

Ik heb namelijk nog nooit gezien dat iemand even groot dan* schreef. Maar voor de zekerheid toch ook nog even de 
regel. Hoe is de regel? 

1. Bij gelijkheid gebruik je als. 

 Hij heeft zijn muziek net zo hard staan (gelijkheid >) als zijn broer. Het is bij ons soms net een disco. 

 

https://www.taaluilen.nl/wp-content/uploads/2013/12/als-of-dan.jpg
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Dus let op! Er is één geval waarin sprake is van ongelijkheid en je toch ‘als’ moet gebruiken. Dat is in 
zinnen met ‘zo’. 

Die Kenianen lopen de marathon wel drie keer zo snel als de meeste recreanten. 
Hun huis is eens zo groot als dat van ons. 

2. Bij ongelijkheid of verschil gebruik je dan. 

Hij houdt meer van rockmuziek (ongelijkheid >) dan zijn broer. Die luistert meestal naar Nederlandstalig 

Wanneer schrijf je als of dan? [filmpje] 

Dubbel fout! Dubbel fout is deze zin: Hij is groter als mij. 

Fout 1 is dat het om een ongelijkheid gaat en dus gebruik je dan. 
Fout 2 is het gebruik van mij. Als je de zin langer maakt, hoor je het: Hij is groter dan ik (ben). 
[denk er het werkwoord achter en dan hoor je het]. De goede zin is daarom: Hij is groter dan ik. 
 
 

Kwestie: hun  of hen? 

 
Wanneer schrijf je hun of hen? [ filmpje] 
 
 

7. Kwestie: los of aan elkaar?  Samenstelling of spatiewoord? 

Samenstellingen:  zijn woorden die een nieuw woord vormen als je ze samenvoegt. Dus onthoud: in het 
Nederlands schrijf je heel veel woorden aan elkaar! Het Nederlands kent heel veel lange samenstellingen: 
jarendertigwoning, langetermijneffecten, managementassistent, en nog oneindig veel meer van zulke bouwsels. Na je 
macrofotografieworkshop kun je een langeafstandsvlucht nemen om vanuit een vijfsterrenresort de mega-
indrukwekkende onderwaterwereld van een derdewereldland in beeld te brengen: allemaal goed gespeld 

Spatiewoorden: er zijn echter van die woorden die als één geheel aanvoelen en tóch met een spatie geschreven 
moeten worden – zoals wel degelijk en jammer genoeg. 30 woorden waar een spatie in moet, die schrijf je dus los van 
elkaar 

1. aan elkaar 
Gek genoeg schrijf je aan elkaar schrijven los. Net als bij elkaar, door elkaar, voor elkaar enzovoort. 

2. aller tijden 
Een echt dicteewoord. Het betekent letterlijk ‘van alle tijden, van altijd’.  

3. begane grond 
Misschien heb je er nog nooit over nagedacht dat dit de grond is die ‘begaan’ (‘belopen’) wordt. 

4. bij voorbaat 
‘Bij voorbaat dank!’ Bij voorbaat schrijf je los. (Om het moeilijk te maken: bijvoorbeeld schrijf je aan elkaar). 

5. dan wel 
Moet je deze gevallen aan elkaar schrijven dan wel los schrijven? Dan wel (betekenis: ‘of’) is altijd los, in 
tegenstelling tot ofwel en oftewel. Die schrijf je dus wel aan elkaar.  

6. door middel van 
Net als van is door een voorzetsel. Zulke combinaties hebben spaties; vergelijk bij wijze van, op kosten van, 
te midden van. (Het is wel: iets doormidden zagen.) 

7. in plaats van 
Vergelijk door middel van. Hier zorgt het Engelse instead of misschien wel voor de verwarring. 

8. ja maar 
Nee maar, ja maar: vaak samen gezegd, toch losse woorden. 

9. jammer genoeg 
Welke combinaties één woord geworden zijn, is vaak moeilijk te voorspellen. Jammer genoeg is dat bij 
jammer genoeg nog niet het geval. 

10. kort geding 
Een geding dat kort is; in Nederland is dit een woordgroep en woordgroepen schrijf je met een spatie. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SqOXeoSPNgY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=kawikrav0uk&feature=emb_logo
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11. maar ja 
In twee woorden. Dat lijkt arbitrair, maar nee. 

12. maar liefst 
Maarliefst staat maar liefst 400.000 keer op internet, en toch moet het met een spatie. Twijfel je? Kijk bij Onze 
Taal of Van Dale.  

13. normaal gesproken 
Normaal gesproken is een spatie in een vaste eenheid fout; in dit rijtje niet. 

14. nota bene 
‘Let wel’, betekent nota bene letterlijk. 

15. onder meer 
Net als onder andere schrijf je dit los. 

16. onder water 
Alleen in samenstellingen verdwijnt de spatie uit onder water, zoals in onderwatercamera. 

17. op zich 
Het zou voor zich moeten spreken dat je zich niet aan een voorzetsel vast schrijft, op zich. 

18. op zoek 
Als ik iets opzoek, ben ik iets aan het opzoeken: als persoonsvorm is het dus één woord. Maar ben je op zoek 
naar iets, dan is het los, ook zonder vorm van zijn erbij: ‘Op zoek naar inspiratie?  

19. roestvrij staal 
Een aanrecht van roestvrij staal is een roestvrijstalen aanrecht – je moet het maar net weten. 

20. te goed 
Te goed schrijf je los: ‘Je bent te goed voor deze wereld en dat weet je maar al te goed!’ Een tegoed staat op 
je rekening. Je kunt ook iets tegoed hebben of houden of je ergens aan tegoed doen.  

21. te kort 
Zo is het ook : het is te kort dag en te kort hebben (‘We hebben handen te kort’: ‘te weinig’). Er kan een tekort 
(‘gebrek’) ergens aan zijn, en ook in alle vormen van bijvoorbeeld tekortdoen, tekortkomen en tekortschieten 
schrijf je tekort.  

22. te veel 
Meestal is het los; niet te veel nadenken dus. Alleen als teveel ‘overschot’ betekent, is het één woord: het 
teveel aan regels.  

23. tot nog toe 
Net als tot nu toe in drie losse woorden. 

24. van alles 
Na van volgt vrijwel altijd een spatie, dus ook in van alles. Vergeet de uitzonderingen maar even … 

25. van dien 
Pas op dat je niet laks gaat spellen, met alle gevolgen van dien (wat letterlijk ‘daarvan’ betekent). 

26. voor de hand liggend 
De Nederlandse spelling is grotendeels logisch en systematisch; helaas liggen niet alle schrijfwijzen altijd voor 
de hand. 

27. weder dienende 
Een wederdienst bestaat wel, maar wederdienen niet: het is ijs en weder dienende (‘als het ijs en het weer 
niet tegenwerken’). 

28. wel degelijk 
Er staat wel degelijk een spatie tussen wel en degelijk. 

29. zeg maar 
Zeg maar is zeg maar een van de meest gebruikte stopwoorden, al zijn het er feitelijk dus twee. 

30. zonder meer 
Dit rijtje is zonder meer lastig te onthouden. Toch wens ik je er veel succes mee! 

 

8. Werkwoordspelling 
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