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Een beschrijvende tekst informeert, legt 

uit, verduidelijkt of definieert een bepaald 

concept door informatie te geven (feiten, 

voorbeelden en/of definities). 

1. Waarom schrijven? 

Schrijven = essentiële maar complexe vaardigheid 

Goed kunnen schrijven wordt de dag van vandaag als een onmiskenbare vaardigheid beschouwd om 

te kunnen participeren aan het maatschappelijk leven. Zo kunnen goede schrijvers hun ideeën en 

kennis beter uitdrukken en communiceren waardoor zij over het algemeen beter presteren op tal 

van schriftelijke taken (bv. huiswerk, proefwerken). Goede schrijfvaardigheden hangen dus met 

andere woorden samen met algemeen goede leerprestaties.  

Om goed te kunnen schrijven, moeten leerlingen beschikken over: 

 

 

Binnen mijn doctoraatsonderzoek ligt de focus op het opstellen en schrijven van teksten (namelijk: 

stellen) en niet op motorisch schrijven en/of spelling. Daarnaast ligt de focus van dit schrijfproject op 

één bepaald tekstgenre, namelijk de informatieve tekst en de beschrijvende tekst in het bijzonder.  

 

 

 

 

 

  

Schrijven 

 =  

COMPLEX! 

Basisschrijfvaardigheden 

(bv. spelling, handschrift) 

Schrijfkennis  

(bv. genrekennis) 

Schrijftrategieën  

(bv. plannen en reviseren) 
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Hoe zit het met de schrijfvaardigheden van onze vijfde- en zesdeklassers? 

Om een zicht te krijgen op de schrijfvaardigheden van leerlingen aan het einde van het 

basisonderwijs, werd er in het schooljaar 2013-2014 een grootschalig schrijfonderzoek opgezet in 44 

Vlaamse lagere scholen. De resultaten van dit onderzoek gaven echter aanleiding tot bezorgdheid 

over de schrijfvaardigheden van de Vlaamse vijfde- en zesdeklassers.  

 

Resultaten schrijftesten onderzoek 2013-2014 

 Score voor beschrijvende teksten Score voor verhalen 

Algemene tekstkwaliteit 96.90 95.00 

 

Om de kwaliteit van de teksten van de leerlingen te bepalen hebben de beoordelaars de teksten 

beoordeeld door elke tekst te vergelijken met modelteksten die geschreven zijn door Vlaamse vijfde- 

en zesdeklassers. De gemiddelde modeltekst had een score van 100. Uit bovenstaande resultaten 

blijkt dus dat de leerlingen er niet in slagen om beschrijvende en verhalende teksten te schrijven met 

een gemiddelde tekstkwaliteit.  

 

 

Doel van het geplande schrijfproject 

Vanuit bovenstaande vaststelling werd het huidige schrijfproject opgestart. Binnen dit project wil ik 

graag samen met directies en leerkrachten: 

 

 

 

 

  

 De schrijfvaardigheden van leerlingen uit de 3de graad lager 

onderwijs bevorderen (focus: beschrijvende teksten).  

 Nagaan onder welke condities het schrijven van beschrijvende 

teksten het best aangeleerd wordt. Hiervoor willen we verschillende 

schrijfaanpakken uittesten en evalueren. 
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Deelnemers: 5 groepen 

Om dit tweeledig doel te bereiken worden de klassen die graag wensen mee te stappen in dit 

schrijfproject op willekeurige basis verdeeld in 5 groepen: 

 

Groep 1 

 

 
 
 

 
 
 

 
Het schrijfpakket 

Deze klassen werken met eenzelfde pakket aan opdrachten en 

schrijfoefeningen. De groepen verschillen onderling naargelang de 

toegepaste werkvorm: gaande van meer leerkrachtgestuurd naar meer 

leerlinggestuurd en gaande van meer individueel schrijven naar meer 

collaboratief schrijven. 

Groep 2 

 
Groep 3 

 
Groep 4 

 
Groep 5 

 

 
Gewone lessen 

Deze klassen volgen de gewone schrijflessen en zijn dus 

‘vergelijkingsklassen’. 

 

Door het project op deze manier te laten verlopen, kunnen we: 

 Verschillende werkvormen uittesten en onderzoeken welke aanpak het meest effectief is 

voor het bevorderen van de schrijfvaardigheden. 

 Op basis van de resultaten van dit onderzoeksproject het schrijfproject verfijnen en de meest 

effectieve aanpak in vervolgonderzoek aanbieden (gepland vervolgonderzoek: 2016-2017). 

Klassen die in het schooljaar 2015-2016 als vergelijkingsschool meedoen, kunnen dan indien 

ze dit wensen in 2016-2017 ook meestappen in het vervolgonderzoek. 

Het schrijfproject is uniek, ongeacht tot welke groep jouw klas/school behoort, want nog nooit 

eerder werd dergelijk onderzoek uitgevoerd in de Vlaamse basisscholen.  

In deze bundel worden de verschillende onderdelen van het project verder toegelicht. Bij het 

doorlezen van de informatie neemt u er best de kalender bij. 
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2. Het schrijfpakket, de lessen en de voorbereiding  

Het schrijfpakket 

Het schrijfpakket is ontwikkeld voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Het pakket bestaat uit een 

handleiding voor de leerkracht en leermateriaal voor de leerlingen. In het kader van het 

schrijfonderzoek kunnen we zowel de handleiding als het leermateriaal gratis aanbieden.  

Het pakket bestaat uit 10 lessen van 50 minuten. De lessen worden niet allemaal na elkaar gegeven, 

maar wel gespreid over 5 opeenvolgende weken (telkens 2 lessen per week) (zie kalender). Concreet 

komt dit erop neer dat de leerkracht en de leerlingen vanaf de week van 28 september elke week 

met het pakket aan de slag gaan (tot en met de week van 26 oktober). De leerkrachten kiezen vrij op 

welk moment in de week ze de twee geplande lessen geven. Belangrijk is wel dat de lessen zo veel 

mogelijk in de geplande weken worden geven (zie kalender) (enkel uitzondering in geval van bv. 

bosklassen,…).  

Aan de hand van deze uitgewerkte lessenreeks, oefenen de leerlingen hun schrijfvaardigheden met 

betrekking tot het opstellen van een beschrijvende tekst. Naargelang de groep waartoe de klas 

behoort, wordt er met andere schrijfaanpakken gewerkt. De schrijfoefeningen in het pakket sluiten 

aan bij het leergebied Nederlands en kunnen dus de schrijfopdrachten in de eigen methode 

vervangen.  

Professionalisering 

Als leerkracht ken je de leerlingen uit jouw klas het best! Het is dan ook belangrijk dat het pakket 

door de klasleerkracht geïntegreerd wordt binnen het reguliere lessenverloop. Om met het pakket 

vertrouwd te raken worden er voorbereidingsmomenten georganiseerd voor de deelnemende 

leerkrachten. 

Wie? De voorbereidingsmomenten worden georganiseerd en gegeven door de 

hoofdonderzoeker van het schrijfproject die verbonden is aan de vakgroep 

Onderwijskunde van de Universiteit Gent (Fien De Smedt).  

 
Wat? 

- Al het nodige materiaal voor leerkracht en leerlingen wordt uitgedeeld en 

meegegeven (handleiding en leermateriaal).  

- De opbouw en de inhoud van het pakket wordt overlopen en besproken.  

- Belangrijke aspecten en uitgangspunten van het pakket worden toegelicht. 

- Belangrijke aspecten en uitgangspunten van de schrijfaanpak worden 

toegelicht. 

- Vastleggen van een aantal praktische afspraken per school. 

Hoe lang? Het voorbereidingsmoment zal ongeveer 1.5 tot 2 uren tijd in beslag nemen. 

 
Waar en 

wanneer? 

De onderzoeker komt persoonlijk langs in uw klas of school voor de voorbereiding. 

Dit voorbereidingsmoment zal in samenspraak met de betrokken directies en 

leerkrachten ingepland worden in de periode van 7 t.e.m. 25 september (zie 

kalender). 
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Na de voorbereiding starten de schrijflessen. Vanaf de start (week van 28 september) tot het einde 

van de lessenreeks (week van 26 oktober) zal regelmatig iemand van de Universiteit langskomen om 

de lessen te observeren en ondersteuning en begeleiding te geven tijdens het project. In twee van 

de vijf groepen zullen leerlingen op bepaalde momenten samen aan het werk worden gezet bij het 

schrijven van teksten. In dit verband zullen één of eventueel twee groepjes leerlingen gefilmd 

worden, zodat de interactie en de leerprocessen tijdens het samenwerkend leren achteraf door de 

onderzoekers van naderbij kan bestudeerd worden. Indien uw klas/school in deze groepen zit, dan 

vragen we hiervoor expliciet toestemming. Volgend schema toont aan tijdens welke lessen een 

bezoek gepland staat.  

 

Week 1 (28 september-2 oktober) Les 1  

Les 2 Groepen 1 en 2 

Week 2 (5-9 oktober) Les 3 Groep 5 

Les 4 Groep 5 

Week 3 (12-16 oktober) Les 5 Groepen 3 en 4 

Les 6 Groepen 1 en 2 

Week 4 (19-23 oktober) Les 7 Groepen 3 en 4 

Les 8 Groep 5 

Week 5 (26-30 oktober) Les 9 Groepen 3 en 4 

Les 10 Groepen 1 en 2 

  

3. De afname van de testen 

Een goed onderzoek gaat gepaard met een goede evaluatie. Het is dan ook belangrijk om de 

leervorderingen van de leerlingen in kaart te brengen om een goed zicht te krijgen op de twee 

gestelde doelstellingen binnen dit project: 

 Hoe is het aan het begin en aan het einde van het project gesteld met de schrijfvaardigheden 

van de leerlingen in de derde graad lager onderwijs? 

 Hoe wordt schrijven het best aangeleerd? 

Hieronder volgt wat meer informatie over de ‘meetmomenten’ in het kader van het geplande 

onderzoek (zie ook kalender). 

Voor de leerlingen 

Voor de leerlingen gaat het om het afnemen van volgende testen op 3 verschillende momenten (zie 

kalender). Op elk meetmoment vullen de leerlingen een vragenlijst in en maken ze een schrijftest 

waarin ze een beschrijvende tekst moeten schrijven. Bij een kleine subgroep van leerlingen worden 

de schrijftesten via een hardop denk-methode afgenomen door een getrainde onderzoeker of zullen 

de leerlingen met een digitale pen schrijven.  
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Test Moment van afname Wat willen we weten? 

Pretest Vanaf 14 t.e.m. 25 

september 2015 

Hoe zit het met de schrijfvaardigheden van 

de leerlingen aan het begin van het project? 

Posttest Vanaf 9 t.e.m. 20 november 

2015 

Het zit het met de schrijfvaardigheden van de 

leerlingen aan het einde van het project?  

Retentietest In februari 2016 Wat dragen de leerlingen enkele maanden 

later nog van het project met zich mee? 

 

De afname van de volledige test (vragenlijst en schrijftest) omvat twee lestijden van 50 minuten en 

gebeurt volledig door de medewerkers van de Universiteit Gent. Ook al het materiaal hiervoor wordt 

door de vakgroep Onderwijskunde bekostigd. De evaluatie van de schrijftesten gebeurt ook door de 

onderzoekers. 

Voor de leerkrachten 

Naast wat het project voor de leerlingen oplevert, is ook de mening van de deelnemende 

leerkrachten voor ons heel belangrijk. Daarom zullen de leerkrachten ook over een aantal aspecten 

van het project bevraagd worden. 

 Vragenlijst over de prestaties van de leerlingen en de schrijfaanpak in de klas (voor de start 

van het project, duur 20 minuten). 

 Evaluatieformulier van het schrijfproject (na het schrijfproject, duur 20 minuten) 
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4. Concreet: Wat betekent participeren voor mij als leerkracht? 

LEERKRACHT in groepen 1-2-3-4 
 

 
 

 

Aanwezigheid bij een voorbereidingsmoment in 
september 2015 

Geven van het voorbereidingsmoment  

Geven van 10 schrijflessen aan de hand van het 
schrijfpakket en deze kort evalueren 

Begeleiding en ondersteuning bij de lessen (via 
mail, telefoon, observatiemomenten in de klas) 

Momenten voorzien tijdens de lessen voor de 
meetmomenten en het verschaffen van enkele 
bijkomende gegevens (bv. prestaties van 
leerlingen, schrijfaanpak in de klas, evaluatie van 
het project) via een vragenlijst 

Voorzien van alle toetsmateriaal, afnemen en 
evalueren van de toetsen  

 

 

 

LEERKRACHT in groep 5 
 

 
 

 

Lesvrije momenten voorzien voor de 
meetmomenten en verschaffen van enkele 
bijkomende gegevens (bv. prestaties van 
leerlingen, schrijfaanpak in de klas) via een 
vragenlijst  

Voorzien van alle toetsmateriaal, afnemen en 
evalueren van de toetsen  
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Wat zijn de voordelen van het schrijfproject? 

 

 

Je participeert in een uniek project dat nog 

nooit eerder is uitgevoerd in Vlaanderen. 

 

 
 

Je werkt met reeds ontwikkeld 

leermateriaal.  

 

 

De lessen worden ingebed binnen de 

lesuren Nederlands. 

 

 
 

Jouw leerlingen leren beschrijvende 

teksten schrijven. Een pluspunt voor hun 

verdere schoolloopbaan.  

 

 

De toetsmomenten bieden de kans om 

leerlingen te laten reflecteren op hun 

eigen leren.  

 

 Begeleiding en ondersteuning vanuit de 

Universiteit van Gent. 

 
 

5. De rapportage van de bevindingen 

Na het afnemen van de laatste test in februari worden de resultaten volop geanalyseerd. We streven 

ernaar om vanaf juni 2016 de onderzoeksbevindingen beschikbaar te stellen voor iedereen die dit 

wenst.  
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6. Contactgegevens 

 

Fien De Smedt (doctoraatsstudente) en Hilde Van Keer (promotor) 

Universiteit Gent – Vakgroep Onderwijskunde 

 Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent 

 Fien.DeSmedt@UGent.be 

Tel.: 09/ 331 03 19 

http://www.taallereninnoveren.ugent.be  
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