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Goed schrijven is een belangrijke, maar complexe vaardigheid. 
De schrijver moet namelijk verschillende deelprocessen 
tegelijkertijd in de gaten houden zoals het plannen, formuleren 
en reviseren van de tekst. Het gebruik van een elektronische 
outline-tool kan leerlingen hierbij ondersteunen. 

Goed kunnen schrijven is een hele kunst. Veel 
leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben 
dan ook moeite met het schrijven van een 
coherente tekst waarin zij hun ideeën als een 
mooi geheel structureren en presenteren. Het 
schrijven van zo’n tekst is een complexe cogni-
tieve vaardigheid die bestaat uit een voortdurend 
en afwisselend proces van plannen, formuleren 
en reviseren. Leerlingen moeten nadenken over 
wat er in hun tekst moet komen te staan en hoe 
zij die ideeën willen presenteren. Het uitvoeren 
en coördineren van deze verschillende deel-
processen vraagt veel cognitieve inspanning en 

dat kan ertoe leiden dat de schrijftaak niet goed 
wordt uitgevoerd. 

Wat helpt bij het schrijven en waarom? 
Een planningsstrategie opstellen is een bekende 
manier om het schrijven te ver gemakkelijken. 
Leerlingen maken daarbij een tekstplan voordat 
ze beginnen met schrijven. Dit plan helpt hen 
zowel met het genereren als het structureren van 
ideeën. Kellogg (1988), bijvoorbeeld, liet zien dat 
deze aanpak leidt tot een meer coherente tekst 
en een vermindering van de cognitieve belasting 
tijdens het schrijven. 
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zelf op minder aspecten tegelijk hoeven te letten. 
Zij hoeven bijvoorbeeld niet meer na te denken 
over wat er in de tekst moet komen te staan en 
hoe zij hun ideeën willen ordenen, waardoor zij 
meer geheugenruimte over hebben voor het 
formuleren en reviseren van de tekst. 

Plannen met een  
elektronische outline-tool
De meest bekende planningsstrategie is de 
outline-strategie, waarbij de schrijver begint 
met het opstellen van een overzicht, ofwel een 
outline, van de tekst. Een outline is een (hiërar-
chisch) geordende lijst met tekstideeën die de 
schrijver voorafgaand aan het schrijven opstelt.
Leerlingen leren op school soms een outline te 
maken met pen en papier, maar er zijn ook  
elektronische hulpmiddelen beschikbaar, 

Een verklaring hiervoor is dat een plannings-
strategie de leerling helpt de tekstinhoud en  
-opzet vooraf te bepalen. Het tekstplan helpt hem 
zijn ideeën al in een vroeg stadium op een logische 
manier te ordenen, waardoor hij deze makkelijker 
als een geheel kan structureren en presenteren. 
Op deze manier zorgt een tekstplan voor:
1) een volledige tekst die alle elementen bevat die 

erin horen en een duidelijke kop en staart heeft;
2) een duidelijke structuur en presentatie van  

de ideeën door adequaat gebruik van alinea’s  
en structuurwoorden;  

3) en helpt het de ideeën op zichzelf beter  
uit te werken. 

Dat door te werken met een tekstplan de cogni-
tieve belasting minder is, komt omdat leerlingen 
die met een tekstplan werken tijdens het schrijven 

Werken met een tekstplan vermindert 
de cognitieve belasting doordat de  

leerling tijdens het schrijven niet meer 
hoeft te letten op tekstinhoud en opzet
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die geïnte greerd zijn in verschillende tekst-
verwerkings programma’s. Een voorbeeld 
hiervan is de functie ‘Overzicht’ in het menu 
‘Beeld’ van het tekstverwerkingsprogramma 
Microsoft Office® Word. 
 Deze functie ondersteunt het opstellen van 
een tekstplan in de vorm van een outline en 
stelt leerlingen in staat tekstideeën gemakkelijk 
te ordenen en vervolgens uit te werken tot een 
coherente tekst. Hoewel er nog geen onderzoek 
is gedaan naar de verschillen tussen plannen 
met behulp van pen en papier en elektronisch 
plannen, kan een aantal voordelen van de 
elektro nische outline-tool worden benadrukt. 
Een elektro nische outline is veel flexibeler dan 
het werken met pen en papier en biedt de  
mogelijkheid om:
(1) een duidelijk zichtbare hiërarchische structuur 

weer te geven
(2) de uitgewerkte tekst direct te koppelen aan de 

punten in de outline 
(3) de outline en de volledige tekst naast elkaar 

op het beeldscherm weer te geven, 
(4) delen tekst in  of uit te klappen, 
(5) op basis van de outline gemakkelijk door 
 het document te navigeren en 
(6) reeds geschreven tekst gemakkelijk aan  

te passen (Price, 1997). 
 
Het voordeel is bovendien dat leerlingen hun 
teksten vaak al op de computer schrijven en  
in leveren, waardoor het makkelijk is om het  
tekstplan een onderdeel van hun schrijfproduct  
en denk- en schrijfproces te laten zijn.

Wanneer werkt het? 
Eerder onderzoek toonde al aan dat de schrijf-
vaardigheid van leerlingen verbetert wanneer 

zij vooraf een tekstplan maken met een 
outline (Price, 1997). Uit recenter onderzoek 
blijkt dat het gebruik van een elektronische 
outline-tool ook positieve effecten heeft op de 
schrijfvaardig heid (De Smet et al., 2011).
 Het maken van een outline is echter niet 
altijd even effectief: het helpt vooral wanneer 
leerlingen nog niet zo goed weten wat ze willen 
schrijven. Dit blijkt uit verder onderzoek van 
De Smet en collega’s (2014). In vier verschil-
lende onderzoeken keken zij naar het effect 
van de elektronische outline-tool op de schrijf-
vaardigheid van leerlingen bij het schrijven van 
een betoog. In twee van de vier onderzoeken 
gingen de leerlingen (vierde- en vijfdeklassers 
van het voortgezet onderwijs) zonder uitgebreide 
voorbereiding op het onderwerp of genre van 
de tekst met de schrijfopdracht aan de slag. 
In de twee andere onderzoeken verdiepten de 
leer lingen zich eerst vijf weken in het domein 
voordat zij gingen schrijven.
 Uit deze onderzoeken blijkt dat het gebruik 
van een elektronische outline-tool bijdraagt aan 
de tekstkwaliteit (gemeten als de volledigheid 
en presentatie van de structuur en de uitwerking 
van argumenten) wanneer leerlingen zich van 
tevoren nog niet in het domein hebben verdiept. 
Wanneer zij dit wel hebben gedaan, maakt het 
voor de tekstkwaliteit geen verschil of zij eerst 
nog een plan maken met een outline-tool of niet. 
Dit resultaat is vergelijkbaar met onderzoek van 
Kellogg (1990). Hij vond dat positieve effecten 
van outlines vooral te vinden zijn voor schrijf-
taken waarbij leerlingen zelf nog ideeën moeten 
genereren en ordenen.
 Met andere woorden: als een schrijver al 
weet wat hij gaat schrijven of veel kennis van 
het genre of het onderwerp heeft, dan maakt 
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het voor de tekstkwaliteit geen verschil of hij 
van tevoren wel of geen outline maakt. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat de schrijver 
in dit geval voordat hij begint al een mentaal 
schema van de tekst heeft ontwikkeld, dat even 
effectief is als een geschreven outline (Kellogg, 
1988). Zo’n mentaal schema is een georgani-
seerde manier van denken die bestaat uit vooraf 
opgestelde en aan elkaar gerelateerde ideeën. 
Het is een raamwerk voor of een representatie 
van iets (bijvoorbeeld de wereld, een opdracht, 
een plan), of een systeem om nieuwe informatie 
te organiseren. Aan de hand van zo’n mentaal 
schema kunnen leerlingen hun bestaande 
ideeën structureren en logisch ordenen om ze 
daarna te presenteren in een tekst. Het maken 
van outlines helpt dus vooral wanneer leer lingen 
zelf nog niet zo’n mentaal schema hebben ont-
wikkeld en/of nog ideeën moeten genereren.
 Daarnaast blijkt uit de verschillende onder-
zoeken dat de effecten van de outline-tool 
op de tekstkwaliteit vooral zichtbaar zijn bij 
leerlingen die voor een tweede of volgende 
keer deze tool gebruiken. Een eerste ervaring 
met de outline-tool leidde in de onderzoeken 
niet of nauwelijks tot een verbetering van de 
tekstkwaliteit. Na een tweede ervaring hielp 
het leerlingen echter wél met het uitwerken en 
presenteren van hun tekst. Dat geldt ook voor 
cognitieve belasting: die verminderde pas bij 
herhaald gebruik van de tool.
 Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het 
proces van toolexploratie en leren plannen met 
de tool in eerste instantie het leerproces in de 
weg staat (Kirschner, 2002). Leerlingen moeten 
zich de outline-tool en de bijbehorende outline-
strategie eigen maken.

De outline-tool in de praktijk
Hoewel het maken van een outline positieve 
effecten kan hebben op de kwaliteit van de tekst, 
en hoewel leerlingen gedurende hun school-
loopbaan leren een outline te maken, blijkt uit het 
onderzoek van De Smet (2011) dat zij hier niet 
of nauwelijks gebruik van maken als zij hiervoor 
geen specifieke instructie ontvangen. Leerlingen 
zijn geneigd om direct van start te gaan met 
het schrijven van een tekst en lopen dan soms 
halver wege vast. Deze bevinding laat zien dat 
het belangrijk is om niet alleen een gereedschap 
(de outline-tool) aan te bieden, maar ook speci-
fiek aandacht te besteden aan het gebruikmaken 
ervan. Leerlingen schrijven betere teksten wan-
neer leraren hun instructie niet alleen toespitsen 
op het schrijfproduct en de kenmerken hiervan, 
maar wanneer zij ook expliciet ingaan op het 
schrijfproces en  -strategieën.
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●  Schrijven is een complexe cognitieve activiteit die kan worden verbeterd 
door gebruik te maken van een planningsstrategie, zoals de outline-
strategie, waarbij de schrijver begint met het opstellen van een tekst-
plan, ofwel een outline.

●  Ter ondersteuning van deze planningsstrategie kunnen leerlingen gebaat 
zijn bij een elektronische outline-tool die beschikbaar is in MS® Word en 
andere tekstverwerkers. 

●  Het maken van een tekstplan is vooral effectief wanneer leerlingen 
vooraf nog niet zo goed weten waarover zij gaan schrijven: het helpt 
hen dus zowel met het genereren als het structureren van ideeën. 

●  De outline-functie is vooral effectief (betere teksten) en efficiënt (minder 
belasting tijdens het schrijven) wanneer deze herhaaldelijk wordt gebruikt.

Wat we weten over  
elektronische outline-tools
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