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Hoe schrijft een leerling uit vwo-6 een 
betoog? (volgens niveaubeschrijving 4F)

Geeft een complexe gedachtegang goed en 
helder weer.

Geeft duidelijk aan wat de hoofdzaken zijn en 
wat ondersteunend is in het betoog.

Geeft relevante argumenten voor het betoog 
inzichtelijk weer.
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Wat mag geëist worden van de 
zinsvorming op niveau 4F?

Verwijzingen in de tekst zijn correct.

Lange, meervoudig samengestelde zinnen zijn 
foutloos en goed te begrijpen.
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Hoe wordt de woordenschat van vwo-
examenleerlingen op 4F beschreven? 

Er zijn geen merkbare beperkingen in het 
woordgebruik.

Het woordgebruik is rijk en zeer gevarieerd.
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Hoe is de grammaticale correctheid 
en de spelling op 4F?

Er wordt consequent een hoge mate van 
grammaticale correctheid gehandhaafd, fouten 
zijn zeer zeldzaam.

Alle spellingkwesties worden beheerst en er 
worden vrijwel geen fouten gemaakt in de 
spelling of de interpunctie.
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Hoe gaat iemand op niveau 4F om 
met bronnen?

Bij het gebruik van bronteksten wordt op 
correcte wijze geciteerd of geparafraseerd.
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Herkennen we hierin de gemiddelde 
leerling uit vwo-6?
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Fragmenten uit een profielwerkstuk 
over De aard van licht en materie

 “Eerst worden een aantal begrippen uitgelegd, 
waarna er over Einstein zijn theorie over de
Brownse beweging wordt vertelt.”

 “Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat licht zowel 
een golf karakter als een deeltjes karakter 
heeft. Hoe dat tegelijkertijd voor te stellen is 
zeer compliceert, in de kwantum wereld verliest 
zo ongeveer alles zijn vanzelfsprekenlijkheid.”  
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Fragmenten uit een profielwerkstuk over de 
placenta

 “Deze verandering treed op als de vrouw in de 
puberteit komt en treed af tijdens de 
menopauze van de vrouw.”

 “De manier waarop dit gebeurd, gebeurd door 
middel van het tegenstroomprincipe. Dit houdt 
in dat er van beide kanten stoffen doorgelaten 
worden naar de andere kant van de vliezen.”
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De meeste taalfouten zijn 
slordigheidsfouten: 

 Leerlingen gebruiken spreektaal als schrijftaal

 Leerlingen kennen de regels van de 
werkwoorden, maar passen ze niet toe

 Leerlingen overzien hun eigen zinnen niet

Hier komt de footer tekst
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Maatregelen:

Diagnostische toets 
schrijfvaardigheid bij aanvang 
universitaire studie FGW
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Wat toetsen we?



Wat toetsen we?

Zijn studenten in staat om:
 informatie uit een vakgerelateerde tekst in eigen 

woorden weer te geven?
 op basis van de informatie in de tekst een eigen 

standpunt te verwoorden en met argumenten te 
onderbouwen?

 de antwoorden in passend en correct 
Nederlands te verwoorden?
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Detectie van risicostudenten FGW

 Resultaten: 
Jaar N Geslaagd (%)  Gezakt (%)
2013-14 1794 78.3               21.7
2014-15 1245 77.2 22.8
2015-16 1111 78.6 21.3
2016-17 886 71.3 28.6
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Andere maatregelen:

 Op diverse faculteiten 

FNWI, Informatiekunde,

Communicatiewetenschap, Medische 
Informatiekunde:

Screening werkstukken eerstejaarsstudenten door 
een taaldocent (en beoordeling inhoud door 
vakdocent)
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Remediëring

 Opties
 www.taalwinkel.nl
 Schrijfcentrum
 Workshops (Spelling)
 Cursus Beter Schrijven
 MOOC: Beter schrijven in het hoger onderwijs (jan 2018)

 Resultaten Beter Schrijven
Jaar N Geslaagd(%)   Gezakt(%)   No show(%)
2013-14     303 82 18
2014-15     214 77 11 12
2015-16     195 68 21 11
2016-17     186 77 13 10
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Opdracht ‘Beoordeel het antwoord’
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Voorbeeld van een opdracht

Parafraseeropdracht
Elke Brems stelt in haar artikel ‘Enkele notities over 
literaire kritiek en het internet’ dat de website Boekgrrls
zich in een drietal spanningsvelden bevindt (r. 27). Geef 
deze drie spanningsvelden in eigen woorden weer (100 
woorden).
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Beoordeel het antwoord in tweetallen

Volgens Elke Brems verandert de literaire kritiek door de 
deprofessionalisering wat betreft de inhoud en de argumentatie. Door 
het fenomeen ‘internetkritiek’ worden de meeste boeken uitvoerig 
beschreven en samengevat zonder stil te staan bij de interpretatie en 
de evaluatie. Er is hierdoor nauwelijks ruimte voor de eigen 
interpretatie en beoordeling van iedere lezer. Wel wordt er veel 
aandacht aan besteedt aan argumenten die nauwelijks betrekking 
hebben op het boek zelf. Door deze nieuwe ontwikkeling, wordt de 
klassieke literaire kritiek in een doof potje gestopt. Het literaire kritiek 
op het internet functioneert heel anders dan de klassieke literaire 
kritiek. Hierdoor, blijft deze vorm van kritiek nodig, of die nu een plekje 
gaat krijgen op het internet of verder gaat in zijn papieren vorm. 
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Samenhang: gebrek aan structuurmarkeerders en
onduidelijke verwijzingen

Volgens Elke Brems verandert de literaire kritiek door de 
deprofessionalisering wat betreft de inhoud en de argumentatie. Door 
het fenomeen ‘internetkritiek’ worden de meeste boeken uitvoerig 
beschreven en samengevat zonder stil te staan bij de interpretatie en 
de evaluatie. Er is hierdoor nauwelijks ruimte voor de eigen 
interpretatie en beoordeling van iedere lezer. Wel wordt er veel 
aandacht aan besteedt aan argumenten die nauwelijks betrekking 
hebben op het boek zelf. Door deze nieuwe ontwikkeling, wordt de 
klassieke literaire kritiek in een doof potje gestopt. Het literaire kritiek 
op het internet functioneert heel anders dan de klassieke literaire 
kritiek. Hierdoor, blijft deze vorm van kritiek nodig, of die nu een 
plekje gaat krijgen op het internet of verder gaat in zijn papieren vorm. 
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Personificatie en foutieve samentrekking

 Door het fenomeen ‘internetkritiek’ worden de 
meeste boeken uitvoerig beschreven en 
samengevat zonder stil te staan bij de 
interpretatie en de evaluatie.

 (passief <> actief)
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Onzorgvuldig woordgebruik + -d/-t-fout

 Wel wordt er veel aandacht aan besteedt aan 
argumenten die nauwelijks betrekking hebben 
op het boek zelf.
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Verkeerd woordgebruik  en verkeerd 
kommagebruik

 Door deze nieuwe ontwikkeling, wordt de 
klassieke literaire kritiek in een doof potje 
gestopt. Het literaire kritiek op het internet 
functioneert heel anders dan de klassieke 
literaire kritiek. Hierdoor, blijft deze vorm van 
kritiek nodig, of die nu een plekje gaat krijgen op 
het internet of verder gaat in zijn papieren 
vorm. 

Typ hier de footer 27



 Schrijfproblemen bij eerstejaarsstudenten
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Onduidelijke samenhang

In deze recensie zal ik een analytische beschrijving 
geven van de film “Amores perros” (letterlijk: 
hondenliefde) van de Mexicaanse cineast 
Alejandro Gonzalez Iñarritu. Het is opmerkelijk te 
zien hoeveel mensen denken dat het geluk in het 
geld en in materiële bezittingen te vinden is. De 
film “Amores perros” geeft een realiteit weer die 
in alle sociale lagen te zien is, of men nu over 
voldoende of onvoldoende economische middelen 
beschikt.
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Verkeerde stijl

 In het laatste hoofdstuk wordt behandeld op 
hoeveel planeten zich daadwerkelijk leven 
ontwikkelt. Veel succes met je erdoorheen 
worstelen.

 Dat komt overeen met een 40 meter dikke 
laag over de hele wereld!



Verkeerde woordkeus/combinatie van woorden

 Iedereen die vindt dat hij erkenning verdient, zal 
daar hedendaags zelf voor moeten zorgen.

 Helaas worden in zakelijke kringen principes 
maar al te graag uit het raam gegooid.
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Ongrammaticale zinnen

 Er ontstaat een grote explosie waar veel straling 
bij vrijkomt en tot ver in de kosmos gezien kan 
worden.

 Dit is een vraag wat ik zal proberen te 
beantwoorden.

 De media heeft invloed op de kijker.
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Spelfouten

 Cook’s sympathie ging uit naar de tweede stelling

 Dat geld alleen voor de neutrale informatie.

 Er moet onderzocht worden welke stof in bier
hier voor zorgt.
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Interpunctiefouten

 Janssen heeft een experiment gedaan met 65 
vrijwilligers, bestaande uit 33 vrouwen en 32 
mannen. Waarbij ze werden ingedeeld in 
stressneutraal geheugen, stressemotioneel 
geheugen, een controlegroep neutraal geheugen 
en een controlegroep emotioneel geheugen.
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Feedback is effectief, mits deze ……..

 Constructief is

 Begrijpelijk is

 Ruimte laat voor verbetering

 Aandacht impliceert

Hier komt de footer tekst
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Koningslied

Hier komt de footer tekst
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Correctieve feedback

direct indirect

gefocust ongefocust

vormen



Gefocuste feedback

 De docent let alleen op bepaalde, vooraf 
aangegeven zaken, zoals spelling, interpunctie 
of ordening van argumentatie.

Deze vorm van feedback kan nuttig zijn als 
deelonderwerpen worden geoefend.
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Ongefocuste correctieve feedback

 De docent let op alle fouten.

Deze vorm van feedback  blijkt vooral effectief 
te zijn, hoe ontmoedigend het ook kan lijken. 

Hier komt de footer tekst
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Onderzoek van Christine van Beuningen  
van de UvA uit 2009: De rode pen werkt!

“De belangrijkste implicatie van dit onderzoek is 
dat correctieve feedback een effectief 
pedagogisch middel is dat met recht thuishoort 
in de praktijk van het taalonderwijs.”
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Problemen bij feedback

 Te veel studenten

 Te weinig tijd
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Als er te weinig tijd is voor feedback bij 
alle studenten of voor peer feedback:

 Scan fragmenten uit de werkstukken of de 
proefwerken.

 Kopieer deze en laat studenten in duo’s deze 
fragmenten beoordelen.

 Projecteer vervolgens de fragmenten en 
bespreek ze klassikaal 

Hier komt de footer tekst
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Mogelijke oplossingen

 Peer feedback

 Selectieve feedback

 Codesystemen

 Digitale feedback met prefab knoppen

 (Turnitin, Markin)

45



VOORBEELD CORRECTIECODES
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Peer feedback

 Studenten kijken elkaars werk na met behulp van 
heel heldere lijsten met criteria.

 De lijsten met criteria scherpen de aandacht voor 
de eisen waaraan een tekst moet voldoen.

 Studenten bespreken samen elkaars werk praten 
over mogelijke verbeteringen.

 Studenten reviseren hun tekst en leveren deze in bij 
de docent.

Hier komt de footer tekst
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Instructie peerfeedback MOOC

 https://www.youtube.com/watch?v=P_s_UQxZ2
no&t=32s
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Beter schrijven in het hoger onderwijs
moocbeterschrijven.nl / lancering 26 januari 
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Wat is de inhoud van de MOOC?
 Zes modules

 Schrijfgedrag en schrijfproces

 Voorbereiden

 Structureren

 Eerste versie schrijven

 Tweede versie schrijven

 Eindredactie
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De diverse soorten video’s

 Introductievideo
 https://www.youtube.com/watch?v=usoouFjSYdY

 Animatie
https://www.youtube.com/watch?v=jHjFMMosEN4&t=5s

 Hardop denken
 https://www.youtube.com/watch?v=RkrjL4bhfL4

 Feedback van Francien
 https://www.youtube.com/watch?v=MAznStQtTQ8
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