
Basistraining Taalvrijwilligers
Bijeenkomst Begeleiden bij schrijven

Over wat er komt kijken bij schrijven, feedback geven op 

schrijfproducten en deelnemers motiveren
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Programma en doelen
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In deze bijeenkomst:

• word je je bewust van wat er allemaal komt 

kijken bij schrijven;

• oefen je met functionele leerdoelen en kiezen 

van bijpassend materiaal;

• oefen je met feedback geven op 

schrijfproducten;

• leer je werken met de methode Succes!;

• oefen met je met het communiceren met en het 

motiveren van je deelnemer.
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Wat is schrijven?
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schrijven
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Het belang van schrijven 1
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Kinderen moeten lesstof actief verwerken om die te 

onthouden. Zelf opschrijven, samenvatten of vragen erover 

beantwoorden.  Alleen lezen vanaf een scherm of overtypen 

is niet genoeg.”

Er zijn de afgelopen zeven jaar vele studies gepubliceerd 

waaruit dit blijkt. Het vormen van individuele letters op 

papier zou kleuters ook beter leren lezen en schrijven dan 

wanneer ze typen.

https://wij-leren.nl/typen-schrijven-typecursus-lezen.php
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Het belang van schrijven 2
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• Schrijven met de hand is de efficiëntste manier om informatie te 

verwerken, zegt ook emeritus hoogleraar onderwijspsychologie Paul 

Kirschner.  

• Hele collegezalen zitten met een laptop voor de neus te typen. De 

informatie die ze van de docent krijgen, typen ze razendsnel over 

maar dat gaat de oren in en de vingers uit. Ze typen op de 

automatische piloot. 

• Pas als je het zelf met de hand opschrijft en dus selecteert – hoofd-

en bijzaken scheidt – en samenvat omdat je het tempo van de docent 

anders niet bijhoudt, beklijft de informatie.”



|

Rubriceren
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• Leesbaarheid

• Inhoud en opbouw

• Spelling

• Grammatica

• Woordenschat
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Standaard en eindtermen VE & 
Raamwerk

7

http://mediatheek.steunpuntvluchtelingendebilt.nl/

http://mediatheek.steunpuntvluchtelingendebilt.nl/
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En français
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Schrijfopdracht:

Je hebt onlangs een week in een 

huisje doorgebracht. Helaas heb je je

horloge laten liggen. Je bent nu weer 

thuis. Je weet dat de eigenaar alleen 

maar Frans spreekt. Je stuurt hem 

een e-mail: heeft hij je horloge 

gevonden? Wil hij het terugsturen? Jij 

zult uiteraard de portokosten 

vergoeden.
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Beoordelingskader
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• Adequaatheid / begrijpelijkheid (0-3)

• Grammaticale correctheid (0-2)

• Spelling (0-2)

• Coherentie (0-1)

• Woordenschat (0-2)
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Schrijven in de context

• Wanneer heb jij schrijven nodig?
• Wat zou je willen leren schrijven?

• Welk doel heeft de tekst? 

• Welke eisen stel je aan de tekst?

(Telefoon)notitie

Formulier 

Zakelijke brief

Persoonlijke brief 

Werkbriefje, werkverslag, overdracht

Vakantiekaart
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Schrijven op het examen A2

A2:
• Mail schrijven om afspraak af te zeggen

• Sollicitatieformulier invullen

• Kaart schrijven vanaf je vakantieadres

• Mail schrijven aan je baas dat je ziek bent

• Zinnen aanvullen: maar / want / dus / omdat ….

> Said is 15 jaar. Hij zoekt een baantje omdat …..

11
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Schrijven op het examen A2

Beoordeling:
• Adequaatheid / begrijpelijkheid (0-3)

- Indien hier 0 gescoord → de rest ook 0
• Grammaticale correctheid (0-2)
• Spelling (0-2)
• Coherentie (0-1): samenhang in de tekst
• Woordenschat (0-2)

12
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Schrijven op het examen B1

B1:
• In een context die geschetst is

> Problemen aankaarten
> Adviezen geven

• Formulier invullen met ruimte voor vrije tekst
• Zinnen aanvullen die meer logica vereisen:

> _______________________________, maar deze 
week heeft die garagehouder nog geen enkele auto 
verkocht.
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Schrijven op het examen B2

B2:
• Sollicitatiebrief schrijven
• Onderzoeksverslag schrijven a.h.v. gegevens
• Zinnen aanvullen:

> Gezien het feit dat ________________________
kunnen wij uw voorstel niet goedkeuren.

14
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Succes!
Werk in tweetallen (break-out room):

• Kies een deeltje van Succes passend bij 
het niveau van je cursist
> IN Naar de bibliotheek
> 1F Een abonnement op de bibliotheek
> 2F Wat doe jij op internet?

• Kies een schrijfoefening
• Overleg hoe je dat aan wilt pakken

15
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Het VUT-model

• Vooruit kijken

> Stap 1: Wat wil je schrijven?

> Stap 2: Waarover/ voor wie?

> Stap 3: Lastige woorden bespreken (en eventueel  

voorschrijven op apart papier/ op het bord)

• Uitvoeren

> Stap 4: Kladversie schrijven. Help met voorschrijven

> Schrijf nooit in de tekst

• Terugkijken

> Stap 5: Lezen. Staat er wat je wilde? 

> Waar ben je tevreden over?
16
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De vijf W’s

• Vooruit kijken
> Wie

> Wat 

> Waar

> Wanneer 

> Waarom

17



|

Uitvoeren

• De rode draad

• Opbouw (sleutelwoorden)

• Werken met kladblaadje

• Spellen en opzoeken

• Hulp vragen

• Nalezen en corrigeren

18
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Terugkijken

• Laten zien

• Wat ging goed, wat vond je moeilijk?

• Toelichten, vragen beantwoorden

• Wat ga je oefenen? (iets kleins met groot 

effect)

• Samen lezen

• Wat ga je doen: overtypen, of –schrijven, 

anderen laten lezen, lay-out

19
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Tips
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Tips 1

• Aan wie schrijf je en waarover?

• Maak een mindmap: wat moet in de tekst?

• Zet de sleutelwoorden in de logische volgorde

• Schrijf nooit in de tekst van de deelnemer

• Beoordeling: komt de boodschap over?

• Feedback: de ‘sandwich’

21
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Tips 2

• Versimpelen door

> Gatentekst

> Hele zinnen aanbieden maar door elkaar

> In stukken hakken van zinnen (van 

deelnemer)

• Deelnemer dicteert jou woorden, en denkt mee 

over schrijfwijze

• Terugkijken: waar ben je onzeker over?

• Pas op met grammatica: vaak te moeilijk

22
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Schrijfproducten NT2
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• Als ik loop in de straat een ik zien ist

electrotechniek Ik ga vragen als kan ik daar stage 

lopen. (Portugese jongen)

• Ik vind krant schrijven is leuk. Waroom? Ik wil 

kleine stuk scrijve maar ecgte geboort. (Turkse 

vrouw)
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NT1 NT2 
Moeite met klanktekenkoppeling

Moeite met juiste register (toon)

Spelling vaak fonetisch (zoals je 

het hoort)

Kleine woordenschat (steeds 

dezelfde woorden kiezen) 

Kleine woordenschat

Moeite met zinsbouw (mondeling en 

schriftelijk)

Moeite met juist gebruik van 

lidwoorden, voorzetsels, aanwijzend 

voornaamwoord,  vervoegingen, etc.

Moeite met toepassen (transfer)

Moeite met grammaticale structuur

Moeite met ‘regelloze’ zaken (bijv. 

lidwoorden) 

Nog moeite met woordbetekenissen 

(verkeerde woord kiezen)
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Stappen feedback geven
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1. Begin met een compliment

2. Vraag aan de deelnemer hoe het ging en waar hij over 

twijfelt

3. Bespreek met de deelnemer hoe hij de tekst kan

verbeteren (kies niet meer dan 1 à 2 verbeterpunten!)

4. Oefen met behulp van de Taalkaart



|

Feedback geven
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Filmpje
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• Wat corrigeer je wel en wat niet? 

• En bij wie? 

• En hoe? En waarom eigenlijk?
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"Waar twijfel je over?"

De deelnemer twijfelt 
nergens over

"Wil je (een deel van) de 
tekst nog eens 

voorlezen?"

De deelnemer ontdekt zijn 
fout zelf

De deelnemer ontdekt zijn 
fout niet. 

Help hem dan om de fout 
zelf te ontdekken. Wijs 

bijvoorbeeld een zin waar 
een fout in staat aan of 

lees die zin voor. 

De deelnemer noemt een 
fout die op/onder zijn 

niveau zit

Jij wilde deze fout ook 
bespreken

“Goed gezien. Dat wilde ik 
ook met je bespreken.” 

Jij had eigenlijk een 
andere fout gekozen

Als de fouten 
gelijkwaardig zijn, 

behandel je eerst wat de 
deelnemer zelf aanwijst. 
Daarna behandel je de 
door jou gekozen fout. 

De deelnemer noemt een 
fout die boven zijn niveau 

zit

“Wat goed dat je dat ziet. 
We komen hier later nog 
een keertje op terug want 

dit is een heel moeilijk 
punt. We gaan nu eerst 
iets behandelen waar je 

wat meer aan hebt.”

“Wat goed dat je dat ziet. 
We komen hier later nog 
een keer op terug, want 
dit is een heel moeilijk 
punt. We gaan nu eerst 
iets behandelen waar je 

wat meer aan hebt.”
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Beoordelen 1
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Beoordelen 2
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Werken met de Taalhulp

• Bekijk de tekst.

• Welke feedback zou je kunnen geven, 

volgens het schema?

• Waarmee ga je aan de slag, samen met 

de deelnemer?

31
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Doen en niet doen

32
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Beoordelen

• Het schrijfproduct is voldoende leesbaar: ja/nee

• Het schrijfproduct sluit aan bij de opdracht: ja/nee

• De inhoud is begrijpelijk

• Instroom:

> Woorden (meestal) in de goede volgorde

> Alle letters duidelijk

> Spatie tussen de woorden

> Interpunctie (punten, komma’s, vraagtekens)

33
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Une girafe sous la pluie

• Schrijf tekst bij het filmpje

> probeer de dialoogvorm uit (‘ik’, ‘jij’)

> Beschrijf de scènes in de 3e persoon (‘hij’)

• Link en werkbladen

staan in de Mediatheek
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http://mediatheek.steunpuntvluchtelingendebilt.nl/schrijven/giraf-in-de-regen/
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Spelletjes

• Letterslinger bijv. jarig - groot - trots - spel – lief ….. 

• Lingo: via Oefenen.nl

• 'Galgje' (vervangen door een fiets)

• Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is ….. <kleur>

• Personen raden (vragen stellen die met ja/nee te 

beantwoorden zijn, bijv. ‘is het een man?’, ‘is hij boven de 

50?’, ‘woont hij in De Bilt?’)

• Scrabble (aangepast)

• Memory (zelf maken)

• ‘Thema-alfabet' bijv. school: alfabet – boek – cijfer –

denken – enkelvoud - …..
35
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Terugkijken
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Opdrachten
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• Lees de informatie over (begeleiden bij) 
schrijven in de vrijwilligersmap.

• Bekijk de informatie over Succes! en de 
Taalhulp.

• Vul de evaluatie in. Alleen voor de 
onderdelen die je gevolgd hebt.
Bedankt alvast!

https://nl.surveymonkey.com/r/TvhLvrijwilligersenquete


www.taalvoorhetleven.nl


