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De Leereffecten van Twee Vormen van Leren van Voorbeelden bij het Schrijven van Teksten  

door Mbo 4-leerlingen 

 

Johannes H.M. Peeters 

 

Samenvatting 

 

Goed kunnen schrijven is belangrijk voor maatschappelijk functioneren en een succesvolle opleiding, 

maar schrijven blijkt complex en wordt zelden goed geleerd. Mbo 4-leerlingen staan op dit gebied 

voor een bijzondere uitdaging. Zowel voor het vak Nederlands als voor beroepsgerichte taken en 

examens moeten zij, net als havisten, complexer en gedetailleerder kunnen schrijven dan andere 

mbo'ers, terwijl zij hiermee veel moeite hebben. Een recent driejarig onderzoek bij een groot regionaal 

opleidingscentrum heeft uitgewezen dat bij mbo 4-leerlingen het beoogde schrijfniveau met het 

reguliere onderwijsprogramma niet gerealiseerd werd en dat een grootschalige interventie gericht op 

schrijfstrategieën hierin geen verandering bracht. Zorgen over schrijven in het mbo worden versterkt 

door de constatering dat een door experts noodzakelijk geachte curriculumbrede focus op schrijven in 

het mbo geen vaste voet aan de grond heeft gekregen. Ondanks de evidente behoefte aan kennis over 

versterking van de schrijfvaardigheid van mbo 4-leerlingen, zijn er in de wetenschappelijke literatuur 

nauwelijks publicaties te vinden over effectief schrijfonderwijs voor deze doelgroep.   

In deze studie zijn daarom twee potentieel voor deze doelgroep geschikte vormen van leren van 

voorbeelden bij het leren schrijven van teksten onderzocht: zelfstudie via (video-based) cognitive 

modeling en zelfstudie via model texts. Een recent en solide theoretisch model van schrijven is 

gebruikt om het onderzoek theoretisch te kaderen. De leereffecten van zelfstudie via cognitive 

modeling en via model texts op de korte termijn zijn onderling vergeleken aan de hand van 

tekstkwaliteit en self-efficacy: de succesverwachting bij de schrijftaak. Gehypothetiseerd is dat de 

leereffecten zouden verschillen. De richting van het verschil kon met de literatuur niet worden 

bepaald. De taakkennis van leerlingen is verkend.  

22 leerlingen van de mbo 4-opleiding Salonmanager namen deel aan een repeated measures 

experiment op hun school. De leerlingen schreven tussen medio april en begin juni op drie dagen drie 

beroepsgerichte teksten voor een ondernemingsplan na korte lessen over het tekstonderwerp en een 

aansluitende quiz. Op de eerste dag schreven de leerlingen een tekst zonder zelfstudie-instructie, op de 

tweede en derde dag bestudeerden zij zelfstandig videofragmenten van de uitvoering van de 

schrijftaak door een peer-model of een voorbeeldtekst in het genre. Informatie over de self-efficacy en 

de taakkennis van de leerlingen werd op alle dagen verzameld. Tekstkwaliteit is gemeten met rubrics 

gebaseerd op een beoordelingsmodel voor schrijfvaardigheid van Ekens en Meestringa (2013). Self-
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efficacy is gemeten met een adaptatie van de vragenlijst Uitspraken over schrijven van Braaksma, 

Rijlaarsdam en Van den Bergh (2018). Informatie over taakkennis is verkregen met een korte 

adviestaak van Raedts, Daems, Waes en Rijlaarsdam (2009).  

De kwaliteit van de teksten bleek na zelfstudie via cognitive modeling en zelfstudie via model texts 

hoger dan na de instructie zonder zelfstudie, maar alleen bij zelfstudie via model texts was het verschil 

significant. De self-efficacy van leerlingen bleek bij zowel zelfstudie via cognitive modeling als 

zelfstudie via model texts significant hoger te zijn dan bij instructie zonder zelfstudie. Het verschil met 

de instructie zonder zelfstudie was bij beide vergelijkbaar. Leerlingen refereerden bij cognitive 

modeling relatief vaker aan procesgerichte taakkennis en bij model texts relatief vaker aan 

productgerichte taakkennis. Zowel zelfstudie via model texts als zelfstudie via cognitive modeling 

lijken geschikt voor de doelgroep met het oog op het leren schrijven van teksten in een nieuw genre en 

het stimuleren van motivatie via self-efficacy. Zelfstudie via model texts lijkt vooralsnog effectiever. 

Beperkingen van het onderzoek en suggesties voor vervolgonderzoek en de onderwijspraktijk worden 

gerapporteerd.  

 

keywords:  leren van voorbeelden  schrijven middelbaar beroepsonderwijs 
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The Learning Effects of Two Types of Example-based Learning on Text Writing by Dutch Level 4 

Intermediate Vocational Learners 

 

Summary 

 

Learning to write well is important for functioning in society and a succesful school career, but writing 

is complex and seldom learnt well. Dutch level 4 intermediate vocational learners (mbo 4-learners) are 

facing a formidable challenge in this respect. Both for Dutch as a school subject and for vocational 

tasks and exams, like higher secondary school (havo) learners, they must learn to write with greater 

complexity and with more detail than other mbo-learners, while having much difficulty with it. A 

recent three-year research project at a large regional vocational centre has shown that with mbo 4-

learners the aspired writing level was not realised with the regular programme. Moreover, a large scale 

intervention focusing on writing strategies did not improve the situation. Concerns about writing in 

intermediate vocational education are enhanced by the observation that a curriculum-wide focus on 

writing as advocated by experts has not gained solid ground so far. Despite the obvious need for 

knowledge about reinforcement of mbo 4-learners' writing skills, publications on effective writing 

instruction for these learners seem to be scarce in the scientific literature.   

In this research the learning effects of two potentially suitable ways of learning to write texts were 

compared to discern which form would give the best short term results. Two types of example-based 

learning were chosen: (video-based) cognitive modeling and model texts. Learners self-studied 

enhanced examples. A recent and solid model of writing was used to frame the research theoretically. 

The learning effects were established through measuring text quality and self-efficacy: expected task 

succes. It was hypothesized that the learning effects would differ; the direction of the difference could 

not be predicted. Task knowledge of the learners was explored. 

22 learners of a mbo 4 Salonmanager course took part in a repeated measures classroom 

experiment. On three days between mid April and the beginning of June all learners wrote three texts 

for a business plan after short lessons and quizzes on the text subject. On the first day no examples for 

self-study were used. On the second and third day learners were instructed to self-study videos of the 

writing task executed by a peer model or a model text of the genre. On all three days information on 

self-efficacy and task knowledge was obtained. Text quality was measured with rubrics that built on 

the writing proficiency assessment instrument by Ekens and Meestringa (2013). Self-efficacy was 

measured with an adaptation of the Statements on writing questionnaire by Braaksma, Rijlaarsdam and 

Van den Bergh (2018). Task knowledge was explored with a short advice task, formerly used by 

Raedts, Daems, Waes & Rijlaarsdam (2009).  
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Text quality was higher when learners self-studied both example types than when learners did not 

self-study, but only studying the model texts showed a significant result. Both self-study with 

cognitive modeling and with model texts resulted in comparable and significantly higher self-efficacy 

scores than the instruction without the self-study of examples. Learners referred relatively more often 

to process-oriented task knowledge with cognitive modeling and relatively more often to product-

oriented task knowledge with model texts. Both self-study with model texts and self-study with 

cognitive modeling seem relevant for the target learners for learning to write in a new genre and for 

stimulating motivation through self-efficacy. Self-studying model texts appears to be more effective 

for the present. Limitations of this research, suggestions for further research and for putting example-

based learning into practice have been included.  

  

keywords:  example-based learning  writing  intermediate vocational education 
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De Leereffecten van Twee Vormen van Leren van Voorbeelden bij het Schrijven van Teksten  

door Mbo 4-leerlingen 

 

Probleemstelling 

Schrijven is belangrijk voor maatschappelijk functioneren en een goede schoolcarrière (Graham & 

Perin, 2007; Inspectie van het Onderwijs, 2012). Tegelijk is het een van de meest complexe 

vaardigheden die zelden goed geleerd wordt (Zimmerman en Kitsantas, 2007), door Kellogg en 

Whiteford (2009) getypeerd als een zware simultane test voor geheugen, taal en denkvermogen. 

Vmbo'ers presteren in het algemeen minder op schrijfvaardigheid dan hun leeftijdsgenoten in het 

voortgezet onderwijs, en beschikken over minder linguïstische en metacognitieve kennis (Trapman, 

Van Steensel, Van Schooten, Van Gelderen & Hulstijn, 2012). Tweeënveertig procent van hen wordt 

mbo-leerling (Rijksoverheid, 2018). Op het mbo worden zij voorbereid op het instellingsexamen 

Nederlands schrijven en op schrijftaken die horen bij het beroep. Schrijven wordt ook gebruikt voor 

leren, toetsen en examineren bij de verschillende vakken.  

Landelijke gegevens over het schrijfniveau van mbo-leerlingen ontbreken (Groot, Houtkoop, 

Steehouder & Buisman, 2015), maar uit een driejarig onderzoek onder eerstejaars mbo 3- en 4-

leerlingen bij een groot regionaal opleidingencentrum (Gerritsen, Kuijpers, Scharten en Netten, 2015) 

blijkt dat dertig procent bij aanvang niet het vereiste schrijfvaardigheidsniveau heeft. Bovendien blijkt 

de noodzakelijke vooruitgang met het reguliere taalonderwijs niet te worden bereikt. Een interventie 

van dertig extra taallessen gericht op het aanleren van lees- en schrijfstrategieën heeft geen effect op 

de schrijfniveaus of de schrijfstrategieën.   

De Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen (2008) ontwikkelde een referentiekader met 

wettelijk vereiste schrijfniveaus voor het Nederlandse onderwijs. Op mbo's zouden meer schrijftaken 

gericht op vakinhouden nodig zijn, met aandacht voor tekstkwaliteit middels inhouds-, genre- en 

taaleisen om deze niveaus te behalen (p.31). Zorgen over de schrijfontwikkeling van mbo-leerlingen 

worden versterkt door de constatering dat deze curriculumbrede focus op schrijven in mbo's weinig 

voet aan de grond heeft gekregen (Elbers, 2013; Raaphorst en Steehouder, 2011, p. 25).    

Mbo 4-leerlingen moeten, net als havo-leerlingen, voldoen aan de eisen van referentieniveau 

Nederlands schrijven 3F. Zij moeten samenhangender en gedetailleerder kunnen schrijven over minder 

vertrouwde onderwerpen dan andere mbo'ers, en daarbij informatie uit verschillende bronnen 

gebruiken (Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen, 2009, p. 42). Bovendien worden 

onderdelen van beroepsgerichte examens schriftelijk afgenomen. Voor wie doorstroomt naar het hbo 

is goed leren schrijven nog belangrijker; mbo'ers blijken op dit gebied gemiddeld een jaar achterstand 

te hebben ten opzichte van instromende havisten (Groot et al., 2015).  
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Ondanks de duidelijke noodzaak is er weinig bekend over effectief schrijfonderwijs voor mbo 4-

leerlingen. Vanuit een theoretische analyse van schrijven en potentieel effectieve interventies voor 

deze doelgroep wordt daarom een interventieonderzoek op dit gebied geïnitieerd. 

Theoretisch kader 

Sinds de inmiddels klassieke publicatie van de cognitive process theory of writing (Flower & Hayes, 

1981; Hayes & Flower, 1980) is veel wetenschappelijk schrijfonderzoek gebaseerd op schrijven als 

een recursief cognitief proces. Hayes komt in drie decennia van vervolgonderzoek tot verschillende 

representaties van schrijven en het schrijfproces. Zijn meest recente model wordt gekenmerkt door 

drie levels: een control level, een process level en een resource level (Figuur 1) (Hayes, 2012). In dit 

empirisch goed onderbouwde model zijn ook inzichten uit wetenschappelijk schrijfonderzoek van 

andere onderzoekers verwerkt. Het biedt daarmee een goed uitgangspunt om schrijfonderzoek mee te 

doen.  

 

Figuur 1. Het schrijfmodel van Hayes met het control level, process level en resource level (2012).

 

 

Centraal in het model staat het process level met de afzonderlijke componenten taakomgeving en 

schrijfprocessen. De taakomgeving vertegenwoordigt de externe omgeving van de schrijfprocessen, 

eerder door Flower en Hayes (1981, p. 369) aangeduid als "all of those things outside of the writer's 

skin" die de schrijfprocessen beïnvloeden: de materialen voor de schrijftaak, schrijfplannen, reeds 
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geproduceerde tekst, transcribeertechnieken en de sociale omgeving. De interne omgeving wordt 

gevormd door het tekstproductiesysteem, dat bestaat uit een proposer, translator, evaluator en 

transcriber. Grofweg werkt het systeem als volgt: 'an initial package of linguistic or non-linguistic 

ideas' van de proposer wordt omgezet in geordende lexicale eenheden door de translator en bij 

acceptatie door de evaluator aan de bestaande tekst toegevoegd door de transcriber (Hayes & 

Olinghouse, 2015). 

Het control level representeert het niveau waarop schrijven wordt aangestuurd. Na initiatie van een 

schrijftaak, bijvoorbeeld door een docent, wordt door de schrijver een doel of een set van doelen 

(current plan) rond een tekst gesteld. De schrijver gaat op enig moment over tot plannen, 

tekstproductie of reviseren. Bij plannen wordt voorbereid hoe de schrijftaak zal worden uitgevoerd en 

bedacht wat er geschreven zal worden (Hayes & Gradwohl Nash, 2009). Bij reviseren wordt de tekst 

geëvalueerd: problemen worden gedetecteerd en gerepareerd, en nieuwe ideeën voor de tekst worden 

ontdekt en toegevoegd (Hayes, 2004). Plannen en reviseren zijn beide belangrijk om kwalitatief goede 

teksten te schrijven. Motivatie is fundamenteel voor het aansturen van schrijfprocessen: het bepaalt 

iemands beslissing om te gaan schrijven, hoe lang iemand schrijft, en hoeveel er wordt geïnvesteerd in 

de schrijfkwaliteit (Hayes, 2012, pp. 372-373; Hayes & Olinghouse, 2015). 

Het resource level representeert de 'internal memories and general purpose processes' waarover de 

schrijver kan beschikken. Een belangrijke link tussen het control level en dit level wordt gevormd door 

de writing schemas, die worden opgehaald uit het langetermijngeheugen nadat de schrijver een doel 

heeft gesteld. Deze bevatten knowing how-kennis, strategische kennis die leidt naar het selecteren, 

ordenen en toepassen van de verschillende schrijfprocessen en knowing that-kennis, kennis van 

kwaliteitskenmerken van teksten. De kwaliteit van de writing schemas beïnvloedt de kwaliteit van 

teksten (Hayes & Berninger, 2014). 

De interacterende componenten van schrijven die in Hayes' model (2012) worden gerepresenteerd 

leiden naar een product waarmee de performance van leerlingen op het vlak van schrijven kan worden 

gemeten: de tekst. De kwaliteit van een tekst geeft informatie over de kwaliteit van de performance. 

Tekstkwaliteit is daarom een belangrijke variabele voor deze studie. Een focus op tekstkwaliteit sluit 

bovendien aan bij het advies van de expertgroep (2008) om in het mbo meer eisen aan tekstkwaliteit te 

stellen.  

De mate van investeren in (de kwaliteit van) schrijven wordt volgens Hayes (2012) bepaald door 

motivatie. Beperkte motivatie voor schrijven is bij mbo 4-leerlingen echter niet uitzonderlijk 

(Gerritsen et al., 2015; Scharten, Netten, Strating en Vermeeren, 2014). Vanwege het algemene belang 

van motivatie voor schrijven en het specifieke belang van schrijfmotivatie voor de mbo 4-doelgroep, 

ligt het voor de hand om een motivationele variabele in deze studie op te nemen. Een van de weinige 

motivationele variabelen die in samenhang met schrijven breed is onderzocht, is self-efficacy: de 
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succesverwachting bij een taak op basis van eerdere successen of door sociale vergelijking met 

succesvolle anderen (Bandura, 1971, 2006), in het geval van schrijven: de succesverwachting bij het 

schrijven van bepaalde tekstsoorten (Boscolo & Hidi, 2007). Self-efficacy is belangrijk voor de 

schrijfmotivatie, omdat leerlingen met een hogere succesverwachting met meer motivatie aan een 

schrijftaak beginnen en deze langer doorzetten (Zimmerman & Kitsantas, 2007).  

Om goede teksten te kunnen schrijven, hebben leerlingen ook knowing that-kennis en knowing 

how-kennis nodig. Deze schrijfkennis wordt opgehaald uit de writing schemas in het 

langetermijngeheugen (Hayes, 2012; Hayes & Berninger, 2014; Hayes & Olinghouse, 2015) en is 

eerder onderzocht onder de noemers metacognitieve schrijfkennis (Schoonen en De Glopper, 1996) en 

taakkennis (Raedts, Daems, Van Waes en Rijlaarsdam, 2009). In deze studie wordt taakkennis als 

derde relevante variabele meegenomen.  

Instructie met cognitive modeling. Een vorm van leren en instructie die zowel geschikt lijkt voor 

het verhogen van de kwaliteit van teksten van mbo 4-leerlingen als voor het verhogen van de self-

efficacy en de taakkennis is observerend leren. Observerend leren is een breed onderzochte vorm van 

example-based learning (Van Gog & Rummel, 2010; Renkl, 2014) en wordt getypeerd als een 

krachtige manier om gedrag te verwerven door observatie van grote, geïntegreerde voorbeelden van 

gedrag van anderen (modellen), en van het resultaat van dat gedrag (Bandura, 1971). Het 

voorbeeldgedrag (het model) wordt gemodelleerd: de observaties worden zowel verbaal als in beelden 

gecodeerd in het langetermijngeheugen, verbonden met uitkomstverwachtingen van het gedrag en 

emoties, en mentaal of fysiek herhaald tot het eigen gedrag overeenstemt met dat van het model. Of 

het gedrag daadwerkelijk wordt uitgevoerd, hangt af van de geobserveerde gevolgen van het gedrag: 

positieve gevolgen leiden tot actie, negatieve gevolgen tot vermijding (Bandura, 1971; Schunk & 

Zimmerman, 2007). Via observerend leren kunnen nieuwe gedragspatronen, normen en cognitieve 

competenties worden geleerd van anderen in live situaties en op (video)beeld, evenals van objecten, 

die fungeren als informatiedragers (Bandura, 1989).  

Bij observerend leren gericht op schrijven wordt het modelleren abstract of cognitive modeling 

genoemd. Het model krijgt gestalte door een persoon hardop denkend een schrijftaak te laten 

uitvoeren. Vaak wordt hiervoor video gebruikt, wat aanleiding heeft gegeven voor de term video-

based cognitive modeling. Onderzoekers uit de kring van Bandura ontdekten dat video-based 

cognitive modeling, verder in deze tekst kortweg aangeduid als cognitive modeling, effectief kan zijn 

voor schrijven. Bij leerlingen in het hoger onderwijs leidde cognitive modeling naar beduidend betere 

schrijfprestaties dan leren met een oplossingsstrategie op papier bij het leren samenstellen van 

complexe zinnen met verbindingswoorden (Zimmerman en Kitsantas, 2002).   

De effectiviteit van cognitive modeling bij leren schrijven is ook door andere onderzoekers 

empirisch aangetoond. Couzijn (1999) en Braaksma (2002) deden dit voor het schrijven van een korte 
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argumentatieve tekst door leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Braaksma onderzocht de invloed 

van observerend leren op het schrijfproces en de relatie tussen schrijfproces en tekstkwaliteit onder 

tweedejaars vmbo-, havo- en vwo-leerlingen. Leerlingen die een hardop denkend model op video 

observeerden, vertoonden aan het begin van hun schrijfproces meer activiteiten die deel uitmaken van 

het control level in het model van Hayes (2012) dan leerlingen die alleen schrijfoefeningen deden. 

Terwijl de observerende leerlingen pas in het tweede deel van het proces meer tekst produceerden, 

lieten de niet-observerende leerlingen vanaf het begin meer tekstproductie zien. De tekstkwaliteit 

bleek hoger bij leerlingen die hadden geobserveerd. Raedts et al. (2009) vergeleken de leereffecten 

van cognitive modeling en het doen van schrijfoefeningen bij het leren schrijven van een 

literatuurreview, een nieuw genre voor eerstejaarsleerlingen aan de universiteit. Het observeren van 

een model op video bleek te leiden naar beter georganiseerde reviews. De teksten hadden betere 

inleidingen en conclusies, waren vaker thematisch geordend en bevatten meer verwijzingen naar 

bronnen. 

De self-efficacy van personen kan ook verhoogd worden door observatie van modellen (Bandura, 

1986). Gelijkwaardigheid van het model en de observator (model-observer similarity) speelt een 

belangrijke rol bij de ervaren self-efficacy van de observator. Conclusies over de precieze rol van 

bijvoorbeeld geslacht en leeftijd zijn niet eenduidig (Van Gog & Rummel, 2010), maar uit 

schrijfonderzoek van Braaksma, Rijlaarsdam, Van den Bergh en Hout-Wolters (2004) blijkt wel dat 

leerlingen geneigd zijn om te focussen op modellen waarvan de cognitieve processen overeenkomen 

met die van henzelf, en er ook meer van leren. Zimmerman en Kitsantas (2002) ontdekten bovendien 

dat een model dat fouten maakt en gradueel tot een oplossing bij een schrijftaak komt (coping model), 

effectiever is dan een model dat de taak foutloos, snel en met vertrouwen doet (mastery model). Ook 

uit onderzoek van Schunk, Hanson & Cox (1987) bleek dat een cognitief gelijkwaardig coping model 

kan leiden naar meer self-efficacy bij nieuwe taken. Raedts et al. (2009) vonden echter geen 

significante verschillen in de self-efficacy van studenten die peer models hadden geobserveerd en de 

studenten die zelf schrijfoefeningen hadden gemaakt. 

Er zijn verschillende (deel)verklaringen voor de positieve effecten van cognitive modeling bij 

schrijven. Een eerste verklaring is dat leerlingen inzicht in het schrijfproces krijgen door te focussen 

op dat proces via het model. Een tweede verklaring is dat er cognitieve ruimte voor het leren over 

schrijven gecreëerd wordt; ruimte die bij schrijven en leren tegelijk in beslag wordt genomen door een 

veelheid aan cognitieve activiteiten die horen bij een gecombineerde 'writing agenda' en 'learning 

agenda' (Braaksma, 2002). Een derde verklaring is dat leerlingen in de gecreëerde ruimte door 

activiteiten als observeren, evalueren en reflecteren hun schrijfkennis en schrijfgedrag 

reconceptualiseren (Braaksma et al., 2004, pp. 3-4). Het internaliseren van specifieke criteria voor 

effectief schrijven binnen een genre en het verbinden van schrijfstrategieën als plannen en reviseren 
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met een concrete schrijftaak zijn hierbij belangrijk. Instructie waarbij het aanleren van goede 

schrijfstrategieën centraal staat, blijkt in het algemeen bij adolescenten tekstkwaliteit sterk positief te 

beïnvloeden (Graham & Perin, 2007). De knowing how-component van taakkennis in de writing 

schemas wordt hierbij aangesproken (Hayes, 2012; Hayes & Berninger, 2014).   

Instructie met model texts. Een tweede vorm van leren en instructie die geschikt lijkt voor het 

verhogen van de kwaliteit van teksten bij mbo 4-leerlingen is het leren met model texts. Een model 

text is een tekst die door een specifieke schrijver in een specifieke situatie geschreven is, en 

vervolgens opnieuw wordt gebruikt als voorbeeld van een genre dat algemeen door schrijvers in 

dergelijke situaties wordt gehanteerd (Charney & Carlson, 1995, p. 90). 

Verschillende auteurs benadrukken de geschiktheid van model texts voor zwakkere schrijvers of 

beginners in een nieuw genre. Volgens Gorrell (1987) zijn model texts vooral geschikt voor zwakkere 

schrijvers, waarbij door de problemen in de persoonlijke schrijfhistorie een 'sense of form' ontbreekt. 

Imitatie van model texts kan bij deze leerlingen dienen als een shortcut voor het leren van nieuwe 

stijlen en structuren op verschillende niveaus van de tekst. Graham (2008) en Graham en Perin (2007) 

voeren aan dat model texts steun kunnen bieden bij het leren schrijven van teksten in nieuwe genres 

omdat zij concreet tonen hoe een eindproduct in het genre eruit zou moeten zien. Macbeth (2010) 

noemt dit het zichtbaar maken van verwachtingen op het gebied van retorische elementen, principes en 

patronen. De pedagogische waarde van model texts ligt volgens deze onderzoeker in het aanvankelijk 

reduceren van de complexiteit en contextgevoeligheid van schrijven in een nieuw genre tot een 

toegankelijke en concrete, normatieve praktijk. Beginnende schrijvers kunnen hier houvast aan 

ontlenen. Zowel Gorrell als Macbeth beschrijven echter de noodzaak om vanuit model texts gradueel 

sensitiviteit voor context te ontwikkelen en een zekere vrijheid bij schrijven te verwerven. 

In de meta-analyses gericht op effectieve schrijfinstructie van Graham en Perin (2007) en Hillocks 

(1986) zijn slechts matig positieve effecten van het gebruik van model texts op tekstkwaliteit 

gerapporteerd. Andere studies laten echter positievere resultaten zien. Charney en Carlson (1995) 

concludeerden dat studenten psychologie met model texts beter georganiseerde wetenschappelijke 

methodeparagrafen schreven dan studenten die uitsluitend werkten met informatiebladen en een video-

documentaire. Overmaat (1996) vergeleek de effecten van procesgerichte en productgerichte zelfstudie 

bij het schrijven van een betogende tekst door havo- en vwo-bovenbouwleerlingen. Het ging daarbij 

vooral om het aanleren van tekststructuur, betoogpatronen en het opbouwen van alinea's. Model texts 

werden gebruikt om structuren van teksten toe te lichten: de leerlingen analyseerden de model texts 

vervolgens en pasten de opgedane kennis toe op eigen teksten. Zowel het aanleren van processtappen 

als het leren van de tekstvoorbeelden bleken significant effectiever dan instructie waarbij kennis van 

tekststructuren niet werd aangeleerd. Het gebruik van model texts bleek tegen de verwachting 

effectiever dan de procesgerichte aanpak.  
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Het is niet bekend of met model texts de self-efficacy voor schrijven van leerlingen kan worden 

verhoogd. Self-efficacy is traditioneel verbonden met sociaal-cognitief geöriënteerd onderzoek, 

bijvoorbeeld onderzoek naar cognitive modeling. Van Gog en Rummel (2010, p. 169) stellen echter 

wel voor onderzoek naar self-efficacy als uitkomstvariabele bij andere vormen van leren van 

voorbeelden te doen en positieve effecten op self-efficacy kunnen mogelijk gestimuleerd worden door 

imperfecte model texts die binnen het bereik van navolging door leerlingen liggen, zodat er aanleiding 

is voor succesverwachtingen (Braaksma & Janssen, 2015). 

Hoewel model texts al sinds de klassieke oudheid gebruikt worden om te leren schrijven, 

(Braaksma & Janssen, 2015) zijn verklaringen voor leereffecten van model texts zeldzaam. Een eerste 

gevonden verklaring is imitatie: het letterlijk naschrijven van een tekst. Op de langere termijn leidt dit 

volgens sommigen naar het (bewust of onbewust) verinnerlijken van stijl, woordkeuze, zinsbouw of 

organisatieaspecten van teksten (Butler, 2001; Gorrell, 1987; Macbeth, 2010). De twee overige 

gevonden verklaringen zijn observerend leren-processen en self-explanation. Bij beide verklaringen is 

schemaconstructie belangrijk: een proces waarbij nieuwe informatie geïntegreerd wordt in bestaande 

geheugenschema's en deze schema's worden gereorganiseerd (Van Gog & Rummel, 2010, p. 157; 

Renkl, 2014).  

Anders dan bij cognitive modeling is observerend leren bij model texts productgericht. Dezelfde 

leerprocessen worden echter verondersteld: na het richten van de aandacht op belangrijke aspecten van 

de model text, wordt relevante informatie gecodeerd in een geheugenschema. Als er positieve 

uitkomstverwachtingen zijn, wordt op basis van dit schema eigen tekst geproduceerd (Braaksma & 

Janssen, 2015, p. 8). Self-explanation is het cognitieve principe dat in werking treedt wanneer 

explanation afwezig is. Leerlingen zoeken zelf actief naar verklaringen door te redeneren: zij schatten 

hun begrip in van hetgeen ze lezen of bestuderen, genereren zelf conclusies bij ontbrekende 

informatie, en integreren nieuwe informatie met voorkennis (Chi, 2000, p.272; Chi & Bassok, 1989). 

Self-explanation blijkt goed te werken bij bewerkte voorbeelden in vakken als wiskunde en 

natuurkunde, waarbij er vaste oplossingsstappen zijn bij een probleem (Renkl, 2014). Minder is 

bekend over leersituaties waarbij het probleem wel bekend is, maar er diverse oplossingen zijn, zoals 

bij het schrijven van teksten. Volgens Schworm en Renkl (2007) is er echter voldoende aanleiding om 

aan te nemen dat self-explanation ook hier effectief kan zijn.  

Kenmerkend voor de model texts is dat de focus ligt op het schrijfproduct. Er zijn in de literatuur 

sterke aanwijzingen dat kennis van belangrijke kenmerken van teksten tekstkwaliteit kan verhogen 

(Van Grinsven & Van den Bergh, 2016; Hoogeveen & Van Gelderen, 2014; Schoonen & De Glopper, 

1996). De knowing that-component van taakkennis in de writing schemas wordt hierbij aangesproken 

(Hayes, 2012; Hayes & Berninger, 2014).   
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Effectief leren van voorbeelden. Om effectief leren mogelijk te maken moeten voorbeelden zo 

actief en diep mogelijk worden verwerkt (Renkl, 2014; Van Gog & Rummel, 2010). Bij cognitive 

modeling kan dit type van verwerking worden gestimuleerd met vragen (eliciting questions), die 

bijvoorbeeld individueel schriftelijk worden beantwoord. De vragen moeten mentale activiteiten als 

analyseren, evalueren en elaboreren helpen activeren, de observatie helpen richten op belangrijke 

aspecten van het model en actieve monitoring van de taakuitvoering door het model stimuleren. 

Hiermee wordt input voor de eigen mentale representatie van de schrijftaak gegenereerd (Braaksma, 

2002, p. 14). Bij cognitive modeling kan de relatie tussen proces en product getoond worden. Bij 

model texts kan het proces niet worden geobserveerd. De vragen zullen daarom vooral gericht moeten 

zijn op het schrijfproduct, dat overigens wel voorzien kan worden van commentaar om de aandacht op 

belangrijke kenmerken te richten, bijvoorbeeld in de vorm van tekstballonnen in de tekstmarges. Het 

uitlokken van mentale activiteiten die het actief en diep verwerken van voorbeelden stimuleren, is bij 

self-explanation even belangrijk als bij observerend leren in de vorm van (steun)vragen of prompts. 

Daarbij gaat het om assessment van de eigen kennis en het genereren van verklaringen (Fonseca & 

Chi, 2011, p. 308). Zonder deze prompts kunnen verklarende redeneringen sterk variëren, kwalitatief 

slecht zijn of achterwege blijven (Schworm & Renkl, 2007). 

Zowel cognitive modeling als model texts lijken geschikt voor deze studie. Beide vormen van leren 

zijn bij uitstek geschikt voor het verwerven van nieuwe vaardigheden en het leren schrijven in nieuwe 

genres (Graham & Perin, 2007; Renkl, 2014). Met de te maken stap van schrijfniveau 2F naar 3F 

worden voormalige vmbo-leerlingen in mbo 4 immers geconfronteerd met aanzienlijk complexere 

schrijftaken, waarvan sommige ook nieuwe genres betreffen, zoals teksten voor een 

ondernemingsplan.  

Cognitive modeling is effectief gebleken voor verschillende schrijftaken en in verschillende 

onderwijssectoren, en lijkt een logische keuze voor ondersteuning van mbo 4-leerlingen, zoals die in 

het onderzoek van Scharten et al. (2014). Deze leerlingen bleken een schrijftaak niet procesmatig of 

strategisch te benaderen, maar te focussen op tekstproductie terwijl zij gaandeweg proberen aan de 

taakeisen te voldoen. Bovendien lijkt cognitive modeling aan te sluiten bij stapsgewijs, niet-tekstueel 

lineair leren, volgens Groeneveld en Van Steensel (2009) de norm voor instructie die door mbo-

leerlingen gehanteerd wordt. 

Hoewel de effectiviteit van model texts in het algemeen minder overtuigend is aangetoond, is ook 

gebleken dat er sterke leereffecten kunnen optreden. Van mbo-leerlingen is bekend dat zij in het 

algemeen concreet denken en graag willen weten waaraan zij precies moeten voldoen. In dit opzicht 

lijken model texts zeer geschikt, zeker als het om schrijven in nieuwe genres gaat (Graham, 2008; 

Macbeth, 2010). Ook Scharten et al. (2014) pleiten ervoor om goede voorbeelden van de opbouw van 

teksten te gebruiken, wat de kern is van het werken met model texts. Onderzoek naar cognitive 
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modeling of het gebruik van model texts om teksten te leren schrijven in mbo 4-opleidingen is niet 

gevonden. 

Vraagstelling en hypothesen 

In dit onderzoek worden de leereffecten van cognitive modeling en het gebruik van model texts met 

elkaar vergeleken. Bij beide vormen van instructie wordt gekeken naar de effecten op de korte termijn 

van het zelfstandig bestuderen en actief verwerken van de voorbeelden in een betrekkelijk korte tijd. 

Het doel hiervan is zicht krijgen op een mogelijke eerste stap in de richting van verbetering van de 

schrijfvaardigheid van mbo 4-leerlingen. De leereffecten worden gesignaleerd door verandering in 

tekstkwaliteit en self-efficacy. Aangenomen wordt dat de writing schemas belangrijk zijn voor 

verandering in tekstkwaliteit (Figuur 2). In deze studie wordt daarom ook de taakkennis van leerlingen 

verkend. Er is gekozen voor een vaak voorkomende, beroepsgerichte schrijftaak die onderdeel is van 

de examinering in mbo 4-opleidingen: het schrijven van een ondernemingsplan. Hiermee wordt 

tegemoetgekomen aan relevantie voor de leerling en de opleiding, en aan het advies van de 

Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen (2008) om schrijven in het mbo curriculumbreed 

aan te bieden.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Weergave van de verwachte invloeden op het control level in Hayes' schrijfmodel (2012) 

door zelfstudie via cognitive modeling en model texts. Self-efficacy is toegevoegd aan de representatie 

van Hayes omdat het een belangrijke component van motivatie en een variabele in de studie is. 

 

Centraal in de studie staat de volgende vraag: Wat is het effect van het toepassen van zelfstudie via 

cognitive modeling of via model texts bij het opstellen van een ondernemingsplan in mbo 4 op de 

tekstkwaliteit en de self-efficacy van mbo 4-leerlingen? Er zijn twee hypothesen opgesteld. H1: Er is 

een verschil tussen zelfstudie via cognitive modeling en via model texts waar het gaat om het effect op 

tekstkwaliteit. H2: Er is een verschil tussen zelfstudie via cognitive modeling en model texts waar het 

Self-efficacy 

Example-based instruction:  
zelfstandig bestuderen en actief 

verwerken van voorbeelden in de vorm 
van cognitive modeling en model texts 
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gaat om het effect op self-efficacy. Taakkennis van leerlingen wordt verkend. Het conceptuele model 

(Figuur 3) representeert de relaties in deze studie visueel. 

 

 

        

 

 

 

 

Figuur 3. Conceptueel model van de studie. Zelfstudie via cognitive modeling en model texts hebben 

effect op de variabelen tekstkwaliteit en self-efficacy. De rol van taakkennis wordt verkend. 
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Methode   

 

Ontwerp 

Er is een two-period two-treatment cross-over repeated measures design gebruikt (Brauer, 2018). De 

onafhankelijke variabele had twee niveaus: de instructievormen zelfstudie via cognitive modeling 

(CM) (X1) en via model texts (MT) (X2). Bij beide vormen van instructie werden voorbeelden 

zelfstandig bestudeerd en verwerkt. De afhankelijke variabelen waren tekstkwaliteit (TKW) en self-

efficacy (SE).   

 

 t1  t2  t3 

groep I R O0 X1 O1 X2 O2 

groep II R O0 X2 O1 X1 O2 

 

O0 = voormeting; O1 = nameting; O2 = nameting; X1 = treatment A CM; X2 = treatment B MT; t = time  

 

Een repeated measures design is een goed alternatief voor een between-subject design, waarvoor 

onvoldoende proefpersonen gevonden werden. Experimentele controle vond plaats door vergelijking 

van twee nametingen met de voormeting bij dezelfde individuen. Hierdoor waren er minder 

proefpersonen nodig en kon er nauwkeuriger worden gemeten, omdat individuele verschillen geen ruis 

tussen groepen veroorzaken (Field, 2013; Goodwin, 1998). De proefpersonen zijn at random verdeeld 

over twee experimentele groepen. Alle proefpersonen kregen eerst instructie zonder zelfstudie; 

vervolgens kregen zij instructie met zelfstudie via cognitive modeling en via model texts, maar in een 

andere volgorde. Op deze manier werden bedreigende volgorde-effecten van de interventie 

geneutraliseerd (Brauer, 2018; Goodwin, 1998, p.18; Ralph & Fabrigar, 2018). Het gebruik van 

washout-periodes van minimaal twee weken tussen de onderzoeksdagen was bedoeld om treatment- en 

testeffecten te ondervangen (Brauer). De taakkennis van leerlingen werd verkend. 

Proefpersonen 

Het onderzoek is uitgevoerd bij een groep van 12 eerstejaarsleerlingen en 10 tweedejaarsleerlingen 

van de driejarige mbo 4-opleiding Salonmanager bij een groot regionaal opleidingscentrum in 

Rotterdam. Leerlingen en ouders zijn conform de richtlijnen van de commissie CETO geïnformeerd 

over het onderzoek en de mogelijkheid van opting out. Het ging om 20 vrouwelijke en 2 mannelijke 

leerlingen die bij aanvang van de dataverzameling tussen de 16 en 19 jaar waren, met een uitschieter 

van 25 jaar. De mediaan was 17. Dertien leerlingen hadden als vooropleiding vmbo-theoretische 

leerweg, 8 leerlingen vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg, en 1 leerling is ingestroomd vanuit een 

andere mbo 4-opleiding. De leerlingen waren afkomstig uit twee lesgoepen van de 
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kappersopleidingen, en schrijven in het derde leerjaar voor hun eindexamen een eigen 

ondernemingsplan.  

De proefpersonen zijn voor het experiment verdeeld over groep I en II. Met hulp van een random 

getallen generator (www.ethologie.nl/methoden/random.htm) is de volgorde van de leerlinglijsten 

gehusseld. Vervolgens is om en om uit elke lesgroep een leerling in een van de groepen geplaatst. Drie 

leerlingen die geoorloofd afwezig waren op de laatste onderzoeksdag zijn bij elkaar in groep I 

geplaatst voorafgaand aan de random toewijzing en hebben deze dag een week later ingehaald.   

De benodigde steekproefomvang voor het onderzoek is berekend via een a priori poweranalyse met 

G*Power software versie 3.1, waarbij de steekproefgrootte N  berekend is als een functie van de 

benodigde power (1‒β), het gespecificeerde significantieniveau (α) en de te detecteren effect size in de 

populatie bij 1‒β. Deze methode is efficiënt gebleken om voorafgaand aan de studie statistische power 

te controleren (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007). Bij deze a priori analyse is uitgegaan van een 

α van 0.5, een kleine tot gemiddelde effect size van 0.25 en een power van 0.8 (Field, 2013). Op basis 

van deze parameters bleek een steekproef van 28 proefpersonen te voldoen.  

Er zijn 31 proefpersonen geselecteerd voor de steekproef. Twee leerlingen zijn nog voor de 

dataverzameling gestopt met de opleiding. Vijf leerlingen waren op onderzoeksdagen ziek of om 

onbekende reden afwezig. Twee leerlingen verlieten op eigen initiatief de lessen voor externe 

afspraken. Over al deze situaties is contact geweest met de mentoren en de schoolverzuimmedewerker. 

Het definitief gerealiseerde aantal proefpersonen was 22. Groep I (CM, MT) bestond uit 6 

eerstejaarsleerlingen en 6 tweedejaarsleerlingen, groep II (MT, CM) uit 6 eerstejaarsleerlingen en 4 

tweedejaarsleerlingen.    

Materialen 

Schrijftaken. Centraal stonden drie taken gericht op het schrijven van informatieve teksten voor 

een ondernemingsplan van een nieuw te starten salon. Deze taken zijn ontleend aan het examen Proeve 

ondernemerschap, deel 1: Ondernemingsplan (Examenplatform Uiterlijke Verzorging, 2015) en zijn 

opnieuw geformuleerd als schrijfopdracht (Ekens en Meestringa, 2013, p. 44). De moeilijkheidsgraad 

van de schrijfopdrachten is afgeleid van het referentieniveau schrijven 3F (Van der Leeuw, Meestringa 

& Ravesloot, 2012). De tekstonderwerpen waren achtereenvolgens de doelgroepen, de promotie en de 

concurrentie van telkens een andere salon. Alle schrijfopdrachten bestonden uit een situatieschets, de 

opdracht met bronnen en uitwerkingseisen: de teksten moesten een omvang van ongeveer 500 

woorden hebben en binnen 60 minuten met een tekstverwerker worden geschreven. Het belangrijkste 

tekstdoel was informeren. Beoogde tekstpatronen waren beschrijven, uitleggen en onderbouwen. In de 

teksten moest rekening gehouden worden met een examinator en een potentiële investeerder als 

publiek. Automatische spelling- en grammaticacontrole waren toegestaan. 
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Videovoorbeelden. Video's voor cognitive modeling zijn gemaakt met een oud-mbo 4-leerling die 

recent voor de kappersopleiding een succesvol ondernemingsplan had geschreven. Deze leerling was 

iets ouder dan de meeste proefpersonen, gaf leiding in een kapsalon en gaf blijk van vertrouwen in 

haar schrijfvaardigheid. Voorafgaand aan de video-opnames heeft zij de relevante teksten van haar 

eigen ondernemingsplan en de richtlijnen voor de modeling van de onderzoeker bestudeerd. De 

teksten zijn iets aangepast ten behoeve van de modeling.  

Voor de opnames zijn Camtasia Studio 8 screen recording en video editing software en een externe 

Logitech C920 HD Pro webcam gebruikt. De video's bevatten een mozaïekscherm: op het 

hoofdscherm was de actieve tekstverwerker zichtbaar; in een klein scherm rechtsonder werd tegelijk 

getoond hoe het model de schrijftaak uitvoerde terwijl zij hardop nadacht over die taak. Dit design is 

gebaseerd op de assumptie dat visueel-ruimtelijke en auditief-verbale informatie gelijktijdig via twee 

gescheiden kanalen in het geheugensysteem wordt getransporteerd en vervolgens met aanwezige 

voorkennis wordt geïntegreerd (Mayer, 2014; Raedts, Van Steendam, De Grez, Hendrickx & Masui, 

2017). Er zijn twee sets van zes videofragmenten van ongeveer drie en een halve minuut tot vijf 

minuten geproduceerd. De opdeling in fragmenten was bedoeld om de betrokkenheid van leerlingen 

hoog te houden (Brame, 2015) en hun aandacht te sturen en te kanaliseren (Bandura, 1986; Raedts et 

al., 2017). In de videofragmenten waren verschillende aspecten van plannen, tekstproductie en 

reviseren (Hayes, 2012) zichtbaar. Het model switchte tussen haar eigen tekst en de schrijfopdracht 

met de bronnen, dacht tussentijds na en verbeterde de tekst. De overwegingen en beslissingen van het 

model waren daarbij hoorbaar, soms aangevuld met zelfondersteunende uitspraken om de self-efficacy 

van observeerders te stimuleren (Braaksma,Van den Bergh, Rijlaarsdam & Couzijn, 2001, p.35).  

Tekstvoorbeelden. De producten van de video-opnames zijn als uitgangspunt voor de model texts 

genomen. Deze zijn gemaakt met MS Word. In de tekstmarges zijn tekstballonnen geplaatst met 

aanwijzingen over belangrijke kenmerken van de tekst (Hacker & Sommers, 2014; Uni Learning, 

2000). De aanwijzingen hadden betrekking op de samenhang, de schrijfstijl en de behandeling van het 

onderwerp in de model texts. Aanwijzingen voor samenhang richtten zich bijvoorbeeld op de 

driedeling van de tekst en de globale opbouw van alinea's, aanwijzingen voor de schrijfstijl op het 

vermijden van verwijzingen naar schrijver en lezer en aanwijzingen voor onderwerpbehandeling op 

concrete punten in de tekst waar een concept goed is uitgewerkt (Hacker & Sommers, 2014, pp. 81-

83). Bij enkele tekstballonnen zijn ondersteunende uitspraken toegevoegd, zoals 'Helder geordend!' en 

'De toon is gezet!' om, net als bij de video's, self-efficacy te stimuleren (Braaksma et al., 2001, p.35). 

Verwerking van de voorbeelden. De video- en tekstvoorbeelden zijn vergezeld van 

leerlingwerkbladen met twaalf observatievragen, die leerlingen individueel schriftelijk 

beantwoordden. De vragen verwezen naar specifieke beeld- en tekstfragmenten en waren bedoeld om 

de aandacht te richten op belangrijke aspecten van de voorbeelden en leerlingen aan te zetten tot 
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actieve verwerking. Voorbeelden van vragen zijn: 'Ongeveer halverwege fragment 1 besluit de leerling 

in de video een schrijfplan te maken. Welke reden heeft zij hiervoor?' en 'De schrijver gebruikt een 

neutrale, zakelijke manier van schrijven in de inleiding. Is dat bij deze alinea ook zo? Waaraan kun je 

dat zien?' De werkbladen zijn uitsluitend gebruikt voor versterking van de voorbeelden en het 

stimuleren van schemaontwikkeling. Zij zijn niet gebruikt voor dataverzameling. Gedetailleerde 

informatie over de voorbeelden en de observatievragen is beschikbaar in Bijlage A. 

Instrument voor tekstkwaliteit. Voor beoordeling van de kwaliteit van de teksten is 

gebruikgemaakt van het beoordelingsmodel voor schrijfvaardigheid van Ekens en Meestringa (2013), 

dat is ontworpen voor beoordeling van schrijfproducten met het Referentiekader taal en rekenen 

(Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen, 2009). Het beoordelingsformulier bevat vier 

dimensies met een toenemende focus op details van de tekst: samenhang, onderwerp, afstemming op 

doel en publiek en presentatie. Elke dimensie op het formulier is voorzien van een korte toelichting, 

steunvragen voor de beoordelaar en enige ruimte voor een korte verduidelijking door beoordelaars. Per 

dimensie kan een score van 1(ruim onvoldoende), 2 (onvoldoende), 3 (op niveau), 4 (goed) of 5 

(excellent) worden toegekend.  

De dimensie presentatie is in deze studie niet gebruikt. De beperkte duur van de instructie leende 

zich niet voor het modelleren van de details van taalcorrectheid die voor deze dimensie belangrijk 

waren. Bovendien ging het in deze studie om het leren schrijven in een nieuw genre, gericht op het 

beroep, waarbij de tekststructuur, onderwerpbehandeling en het hanteren van een geschikte stijl het 

belangrijkst waren. Scores voor tekstkwaliteit zijn daarom gevormd door het optellen en middelen van 

de scores voor samenhang, onderwerp en afstemming op doel en publiek.   

Tekstkwaliteit is beoordeeld door twee beoordelaars: de onderzoeker en een docent Nederlands van 

de opleiding en tevens afstuderend redactiewetenschapper. De teksten zijn ontdaan van persoonlijke 

gegevens en voorzien van een random code (Rand Corporation, 1955) zodat deze niet konden worden 

herleid naar individuele leerlingen of naar een van de instructievormen. Na het instrueren van de 

tweede beoordelaar is gezamenlijk georiënteerd op de beoordelingsscriteria. Er waren geen 

vergelijkbare teksten beschikbaar om proefbeoordelingen mee te doen. Daarom zijn er vijf teksten uit 

de dataset onafhankelijk gescoord met vermelding van argumentatie. Vervolgens is hetzelfde gedaan 

met zes teksten van uitgevallen proefpersonen. Vanwege verschillen bij de beoordeling en de behoefte 

aan concrete omschrijvingen van de normatieve vijfpuntsschaal (Van den Bos, Burghout & Joosten-

ten Brinke, 2014, p.194), zijn rubrics gemaakt om het beoordelingsmodel aan te vullen. Waar mogelijk 

zijn ankerteksten toegevoegd als tastbare voorbeelden van de scores (Wiggins & McTighe, 2007). 

De rubrics zijn met richtlijnen van Mertler (2001) globaal geformuleerd om in lijn te blijven met 

Ekens en Meestringa's (2013) model. De terminologie is echter concreter. Zo wordt bij 'afstemming op 

publiek' in het referentiekader vermeld: 'Past register consequent toe, passend binnen gegeven situatie', 
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is de bijbehorende steunvraag bij Ekens en Meestringa: 'Is de gedachtegang passend verwoord?' 

(informeel/formeel, spreektaal/schrijftaal, dagelijks taalgebruik/academisch taalgebruik), en is de 

basistekst in de rubrics: 'De tekst is geschreven in een zakelijke stijl die past bij het tekstdoel 

informeren, een examinator en een investeerder als lezerpubliek, en de context van een 

ondernemingsplan als examenopdracht.' Alle teksten zijn vervolgens met de rubrics door de twee 

beoordelaars onafhankelijk gescoord.  

Instrument voor self-efficacy. Een aangepaste versie van de vragenlijst Uitspraken over schrijven 

(Braaksma, Rijlaarsdam & Van den Bergh, 2018) is gebruikt. Deze vragenlijst bestaat uit achttien 

items, gericht op het schrijven van een overtuigende tekst. Per item wordt met een getal van 0 tot 100 

aangegeven hoe zeker men zich voelt een betreffende aspect van de schrijftaak. De lijst bevat een 

schriftelijke introductie met instructies voor leerlingen. Zes items met een focus op argumentatie zijn 

omgeschreven naar items die passen bij een informerende tekst, zoals in de volgende voorbeelden: 

'Ik kan een inleiding schrijven waarin ik de kwestie introduceer en mijn standpunt binnen de kwestie 

noem.' (item 4, origineel) en 'Ik kan een inleiding schrijven waarin ik het onderwerp van de tekst 

introduceer en de opbouw van de tekst kort uitleg.' (omgeschreven); 'Ik kan met mijn tekst de lezer 

overtuigen van mijn standpunt.' (item 11, origineel) en 'Ik kan met mijn tekst de lezer helder en 

efficiënt informeren.' (omgeschreven).  

Andere aanpassingen betroffen de uitleg van het scoren en taalgebruik. Deze aanpassingen zijn 

gedaan op basis van reacties van elf leerlingen van een vergelijkbare groep als die in de studie aan wie 

het instrument is voorgelegd. Een extra voorbeeld van het bepalen van de eigen self-efficacy is 

toegevoegd, omdat een combinatie van twee verschillende voorbeelden volgens deze leerlingen zou 

leiden naar beter begrip. Verder is de uitleg over het scoren met een schaal van 0 tot 100 met de 

volgende zin verduidelijkt: 'Als je dit moeilijk vindt, kun je ook proberen in procenten te denken.' Met 

deze toevoeging zouden de leerlingen veel gemakkelijker een goede inschatting voor de score kunnen 

maken. Het voor de leerlingen onbekende woord 'documentatie' is vervangen door 'bronnen', dat de 

leerlingen allemaal kenden. Tenslotte is 'rekening houden met' in het item 'Ik kan rekening houden met 

mijn publiek' veranderd in 'mijn schrijfstijl aanpassen aan'. De reden hiervoor was dat leerlingen 

geneigd zouden zijn om 'rekening houden met' te betrekken op het niet kwetsen van de gevoelens van 

de ander in plaats van met de schrijfstijl.   

Instrument voor taakkennis. Taakkennis is gemeten met een instrument van Schoonen en De 

Glopper (1996), op een manier zoals eerder uitgevoerd door Raedts et al. (2009, p. 148). Leerlingen 

formuleren hierbij korte schrijfadviezen voor een denkbeeldige vriend of vriendin. In dit onderzoek 

zijn de adviezen toegespitst op het schrijven van een informatieve tekst over het kappersberoep. De 

denkbeeldige vriend of vriendin moest deze tekst schrijven voor toelating tot de mbo 4-opleiding. 

Leerlingen formuleerden na het lezen van een situatiebeschrijving vier adviezen bij elk van de 
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volgende vragen: 'Hoe kun je het schrijven van een tekst aanpakken?' en 'Waaraan kun je zien dat de 

tekst goed is geworden?' Deze vragen waren bedoeld om taakkennis in de vorm van knowing how-

kennis en knowing that-kennis uit te lokken. Aangezien deze taakkennis zich in de writing schemas 

bevindt en het gebruik van deze schema's een bewuste acitiviteit is, kan de kennis door leerlingen 

verwoord worden, zoals in het voorbeeld: 'Je hebt een goede openingszin nodig.' (Hayes, 2012; Hayes 

& Olinghouse, 2015, p. 7).  

Het instrument bevat vijf categorieën van productkennis (knowing that-kennis): inhoud (content), 

opbouw (organization), formulering (style and tone), taalcorrectheid (mechanics and grammar) en 

presentatie (presentation) en drie categorieën voor proceskennis (knowing how-kennis): 

planningsactiviteiten (pre-writing activities), formuleringsactiviteiten (writing activities) en 

reviseeractiviteiten (post-writing activities). De categorieën 'algemeen gedrag' en 'persoonlijkheid' 

waren in deze studie niet relevant en zijn daarom niet gebruikt. Voorafgaand aan het onderzoek is het 

instrument bij een vergelijkbare groep van elf mbo 4-leerlingen uitgeprobeerd. De adviezen bleken in 

deze proef niet heel specifiek geformuleerd te worden door de leerlingen. Hoewel codering in 

subcategorieën met het instrument technisch gezien mogelijk was, heeft deze om deze reden 

uitsluitend plaatsgevonden met de hierboven genoemde hoofdcategorieën van Schoonen en de 

Glopper (1996, pp. 100-105).  

De onderzoeker en een gekwalificeerde tweede beoordelaar hebben gezamenlijk oriënteerd op het 

instrument. De ruwe data zijn gedigitaliseerd en naar de tweede beoordelaar verzonden met een door 

de onderzoeker geprepareerde classificeringstabel met scoringsinstructies. De adviezen zijn 

vervolgens onafhankelijk door de beoordelaars gecodeerd.  

Procedure 

De interventie is gepresenteerd als een lessenreeks met de naam Schrijven voor je 

ondernemingsplan. Voorlichting over het doel van het onderzoek en het belang ervan voor de school 

en de leerlingen (Gerritsen et al., 2015) heeft in de mentorles plaatsgevonden. Er is uitleg gegeven 

over waarborging van de anonimiteit, rechten en verplichtingen bij deelname en de praktische 

gevolgen voor het reguliere lesprogramma. Aan leerlingen die het onderzoek volledig zouden 

doorlopen, is door de opleiding een professionele shampoo in het vooruitzicht gesteld. 

Drie onderzoeksdagen zijn identiek ingericht, behoudens de interventie gericht op zelfstudie via 

cognitive modeling en zelfstudie via model texts. De lessenreeks is door de onderzoeker uitgevoerd in 

een leslokaal met extra tafels, laptops met MS Word en een beamer met projectiescherm. Elke les 

startte met een korte introductie op de activiteiten. Vervolgens werd groepsgewijs met een 

Powerpointpresentatie een les van 20 minuten over het tekstonderwerp gegeven, die werd afgesloten 

met een vooraf aangekondigde Kahoot! quiz van 10 minuten waarbij de leerlingen tien vragen over het 

onderwerp moesten beantwoorden via hun smartphone. Hierna is in 15 minuten de vragenlijst voor 
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self-efficacy ingevuld. Na 15 minuten pauze besteedden leerlingen maximaal 60 minuten aan de 

uitwerking van de uitgedeelde schrijfopdracht. Na 10 minuten pauze hebben leerlingen tenslotte in 15 

minuten adviezen aan een vriend of vriendin genoteerd op het daarvoor bestemde blad van het 

instrument voor taakkennis. Alle materialen zijn direct ingenomen. De teksten van de leerlingen zijn 

direct naar de onderzoeker gemaild en geopend ter verificatie.  

Op de tweede en derde onderzoeksdag hebben leerlingen maximaal 60 minuten besteed aan het 

zelfstandig bestuderen van de video's of de model texts met behulp van de werkbladen. Deze 

interventie vond plaats na de Kahoot! quiz en voor afname van de vragenlijst voor self-efficacy en de 

verstrekking van de schrijfopdracht. Leerlingen die waren ingedeeld in groep I werkten op de tweede 

onderzoeksdag met cognitive modeling in de ochtend, terwijl leerlingen van groep II praktijklessen 

volgden. Deze leerlingen werkten in de middag met model texts, terwijl de leerlingen van groep I 

praktijklessen volgden. Op de derde onderzoeksdag werkten leerlingen uit groep II in de ochtend met 

cognitive modeling en leerlingen uit groep I in de middag met model texts. Tijdelijke controle over de 

videofragmenten door leerlingen werd verkregen door te klikken op een persoonlijke hyperlink die 

was gegenereerd via MS Stream in de Office 365-omgeving van de opleiding. De schrijfopdrachten, 

werkbladen en model texts werden op papier verstrekt. Bij het schrijven van de tekst hadden leerlingen 

geen beschikking meer over de video's, maar wel over de model texts.  

Tussen de onderzoeksdagen zat een periode van enkele weken. In deze weken hebben de leerlingen 

een regulier intensief lesprogramma gevolgd zonder schrijfinstructie of vakantie gehad.       

Datavoorbereiding en analyses 

IBM SPSS Statistics 25 software is gebruikt voor het verkennen en prepareren van de data en voor  

statistische analyses bij de hypothesen. De stappen zijn hieronder per variabele weergegeven.  

Tekstkwaliteit. De interbeoordelaarsovereenstemming is berekend met Cohen's gewogen kappa. 

De kappawaarden bedroegen .47 voor de dimensie samenhang, .40 voor onderwerp en .50 voor 

afstemming op doel en publiek. Volgens Landis & Koch (1977) is deze overeenstemming matig. Om 

te komen tot een stabielere score zijn twee vervolgstappen genomen: rater negotiation and averaging 

scores (Trace, Janssen & Meier, 2017). Overeenstemming over een nieuwe, definitieve score bij 

verschillen van meer dan een schaalstap en bij enkele verschillen van een schaalstap is via bespreking 

van de betreffende teksten op basis van argumentatie bereikt. Bij de resterende verschillen van een 

schaalstap is een gemiddelde van de scores genomen als definitieve score (Trace, Janssen & Meier; 

Bax, Perrenet & Van Berkel, 2014).  

Visuele inspectie van de dataset voor tekstkwaliteit leverde geen opvallende datapunten op. De 

dataset is verder verkend aan de hand van boxplots, histogrammen en de Shapiro-Wilk normality tests. 

Extreme outliers werden hierbij niet aangetroffen. De Shapiro-Wilk tests waren niet significant voor 

de variabele tekstkwaliteit op alledrie de meetmomenten: er kon daarom worden aangenomen dat de 
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data normaal verdeeld waren. H1 in dit onderzoek was: Er is een verschil tussen zelfstudie via 

cognitive modeling en via model texts waar het gaat om het effect op tekstkwaliteit. Deze hypothese is 

getest met een one-way repeated measures ANOVA (Field, 2013, pp. 543-568). Toetsing was 

tweezijdig, met een alpha van 0.05 en een betrouwbaarheidsinterval van 95 procent.  

Self-efficacy. De interne consistentie van de vragenlijst bij self-efficacy voor schrijven is bepaald 

met Cronbach's alpha (Field, 2013, p.709). Deze bleek hoog (Cronbach's α = .942). De corrected item-

total correlation voor ieder item was groter dan .4. De resultaten wijzen op een hoge betrouwbaarheid 

van de vragenlijst; de items blijken hetzelfde concept te meten. Inspectie van de dataset voor self-

efficacy leverde een opvallende waarde van 101 op. Deze is naar de meest nabijgelegen waarde van 

100 omgezet. Extreme outliers zijn niet aangetroffen. De Shapiro-Wilk testen waren ook niet 

significant voor de variabele self-efficacy op alledrie de meetmomenten. Daarom kon aangenomen 

worden dat de data normaal verdeeld waren. H2 in dit onderzoek was: Er is een verschil tussen 

zelfstudie via cognitive modeling en model texts waar het gaat om het effect op self-efficacy. Deze 

hypothese is eveneens getest met een one-way repeated measures ANOVA (Field, 2013, pp. 543-568),  

tweezijdige toetsing, met een alpha van 0.05 en een betrouwbaarheidsinterval van 95 procent.  

Taakkennis. De interbeoordelaarsovereenstemming is berekend met Cohen's kappa. De 

kappawaarde bedroeg .74. Volgens Landis & Koch (1977) is deze overeenstemming goed. De 

verschillen in codering zijn in een vergadering besproken. Over 28 verschillen is geen 

overeenstemming tussen beoordelaars bereikt. De definitieve dataset voorafgaand aan de analyse 

bestond uit 472 adviezen waarover beoordelaars eindovereenstemming bereikten. 
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Resultaten 

 

Tekstkwaliteit 

Gemiddelde scores voor tekstkwaliteit zijn berekend voor de verschillende condities: zonder 

zelfstudie-instructie, zelfstudie via cognitive modeling en zelfstudie via model texts. Deze 

gemiddelden zijn gebruikt voor het toetsen van hypothese 1 met de one-way repeated measures 

ANOVA. De resultaten hiervan worden in Tabel 1 gepresenteerd. 

  
Tabel 1  
 
Minimum- en Maximumscores, Gemiddelden en Standaarddeviaties voor Tekstkwaliteit bij de 
Condities Zonder Zelfstudie-Instructie, Zelfstudie via Cognitive Modeling en Zelfstudie via Model Texts 

 

 
 

 
Scores 

 

 
Zonder  

Zelfstudie-Instructie  
  

 
Zelfstudie via 

Cognitive Modeling 
 

 
 

 
Zelfstudie via  
Model Texts 

 
 
 

 

Min. 
 

 

Max. 
 
 

 

M 
 

 

SD 
 

  

M 
 

 

SD 
 

 
 

 

M 
 

 

SD 
 

Groep I t1-CM-MT 
(n= 12) 

 

 

1.00 
 

 

5.00 
 

  

1.86 

 

0.63 
 

  

2.21 

 

0.66 
  

2.53 
 

0.67 

Groep II t1-MT-CM  
(n= 10) 

 

 

1.00 
 

 

5.00 
 

  

2.10 
 

0.89 
  

2.33 

 

0.98 
  

2.53 

 

0.92 

Totaal  
(n= 22) 

 

 

1.00 
 

 

5.00 
 

 
 

 

1.96 
 

 

0.75 
 

  

2.27 
 

 

0.80 
 

 
 

 

2.53* 
 

 

0.77 
 

 

Om na te gaan of de variantie van de verschilscores tussen de condities gelijk waren, is Mauchly's 

test of sphericity uitgevoerd. Deze was significant; de assumptie van sphericity bleek hiermee 

geschonden, χ2 (2) = 6.10, p = .047. Om deze reden zijn de resultaten met Huyn-Feldt-correctie 

geïnterpreteerd, (ε = .85) (Field, 2013, p. 461). Er is een significant verschil gevonden tussen de 

instructie zonder zelfstudie en zelfstudie via cognitive modeling en via model texts, F (1.691, 35.518) 

= 7.92, p = .002, η2
p = .274. Pairwise comparisons met Bonferroni-correctie lieten zien dat het verschil 

in de gemiddelde score voor tekstkwaliteit tussen instructie zonder zelfstudie en zelfstudie via 

cognitive modeling niet significant was (Δ=0.30, p = .262). Het verschil in de gemiddelde score voor 

tekstkwaliteit tussen instructie zonder zelfstudie en zelfstudie via model texts bleek wel significant 

(Δ=0.57, p = .003). Het verschil tussen zelfstudie via cognitive modeling en via model texts bleek niet 

significant (Δ=, 0.27, p = .057). Na de analyses zijn gestandaardiseerde residuals aan de dataset 

toegevoegd; de betrouwbaarheid van de ANOVA is gecontroleerd door met Shapiro-Wilk tests na te 

gaan of de residuals normaal verdeeld waren. Dit bleek het geval.   
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Self-efficacy 

Gemiddelde scores voor self-efficacy zijn eveneens berekend voor de verschillende condities. Deze 

gemiddelden zijn gebruikt voor het toetsen van hypothese 2 met de one-way repeated measures 

ANOVA. De resultaten hiervan worden in Tabel 2 gepresenteerd. 

 

Tabel 2  
 
Minimum- en Maximumscores, Gemiddelden en Standaarddeviaties voor Self-efficacy bij de Condities 
Zonder Zelfstudie-Instructie, Zelfstudie via Cognitive Modeling en Zelfstudie via Model Texts 
 

 
 

 
Scores 

 

 
Zonder  

Zelfstudie-Instructie  
  

 
Zelfstudie via 

Cognitive Modeling 
 

 
 

 
Zelfstudie via  
Model Texts 

 
 
 

 

Min. 
 

 

Max. 
 
 

 

M 
 

 

SD 
 

  

M 
 

 

SD 
 

 
 

 

M 
 

 

SD 
 

Groep I t1-CM-MT 
(n= 12) 

 

 

0 

 

100 
  

65.82 

 

13.47 
  

73.21 

 

11.05 
  

74.90 
 

8.81 

Groep II t1-MT-CM  
(n= 10) 

 

 

0 

 

100 
  

69.23 
 

11.43 
  

76.48 

 

11.42 
  

73.24 

 

8.11 

Totaal  
(n= 22) 

 

 

0 

 

100 
 
 

 

67.37 
 

 

12.41 
 

  

74.70* 
 

 

11.07 
 

  

74.15* 
 

 

8.34 
 

 

Mauchly's test of sphericity was niet significant; de assumptie van sphericity bleek niet 

geschonden. Er is een significant verschil gevonden tussen de instructie zonder zelfstudie en zelfstudie 

via cognitive modeling en via model texts, F (2, 42) = 11.47, p < .001, η2
p = .353. Pairwise 

comparisons met Bonferroni-correctie lieten zien dat het verschil in de gemiddelde score voor self-

efficacy tussen de instructie zonder zelfstudie en zelfstudie via cognitive modeling significant was 

(Δ=7.33, p = .001) en dat het verschil tussen de instructie zonder zelfstudie en zelfstudie via model 

texts eveneens significant was (Δ=6.78, p = .008). Geen verschil werd gevonden tussen de 

zelfstudiecondities (Δ=0.55, p =  1.0). Uit Shapiro-Wilk tests met de aan de dataset toegevoegde 

residuals bleek dat deze normaal verdeeld waren.  

Taakkennis 

Bij de 472 gecodeerde adviezen is gekeken naar de verdeling qua aantal en percentage over de 

afzonderlijke categorieën van taakkennis, de productgerichte categorieën (knowing that) en de 

procesgerichte categorieën (knowing how) voor de hele dataset en de verschillende condities: zonder 

zelfstudie-instructie, zelfstudie via cognitive modeling en zelfstudie via model texts (Tabel 3).  

 Overall zijn er meer productgerichte dan procesgerichte adviezen aangetroffen: 71.82% tegenover 

28.18%. Adviezen over opbouw zijn het vaakst geteld (29.45%), gevolgd door adviezen over 

planningsactiviteiten (16.53%) en taalcorrectheid (15.89%). Adviezen over formuleringsactiviteiten 

(2.75%) en presentatie (3.18%) zijn schaars in de dataset.  
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Bij de instructievorm cognitive modeling zijn 7.41% meer procesgerichte adviezen aangetroffen 

dan bij de instructievorm model texts. Dit verschil wordt vooral bepaald door de categorieën 

planningsactiviteiten en reviseeractiviteiten. Bij model texts is er 7.41% meer aan productgerichte 

adviezen aangetroffen. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door de categorie opbouw.   

Bij een verdere verkenning van de adviezen in de dataset zijn twee patronen gevonden die mogelijk 

wijzen op een verband met de interventie omdat zij niet bij de instructie zonder zelfstudie zijn 

aangetroffen, maar wel na zelfstandige bestudering van de voorbeelden. Het eerste patroon betrof 

adviezen over zakelijk schrijven en het vermijden van verwijzingen naar de schrijver (categorieën 1 en 

3). Voorbeelden waren: 'Je hebt zakelijke taal gebruikt' en 'Zakelijke tekst, geen 'ik'. Deze vorm van 

knowing that-kennis werd gevonden bij 9 proefpersonen, soms na afloop van het gebruik van de 

videovoorbeelden, soms na het gebruik van de model texts. Het tweede patroon betrof adviezen over 

een schrijfplan (categorie 6). Het woord 'schrijfplan' werd gevonden bij 8 proefpersonen. Bij 7 

proefpersonen werd dit als eerste aangetroffen na zelfstudie via cognitive modeling.  

 

Tabel 3  
 
Aantallen Gecodeerde Adviezen naar Afzonderlijke Categorieën van Taakkennis, Productgerichte en 
Procesgerichte Categorieën van Taakkennis bij de Condities Zonder Zelfstudie-Instructie (ZN), 
Zelfstudie via Cognitive Modeling (CM), Zelfstudie via Model Texts (MT) en Alle Adviezen (t1-3) 
(Percentages tussen Haakjes)  
 

 
 

Categorieën Taakkennis 
 

 
 

  Productgerichte Categorieën  Procesgerichte Categorieën  Product Proces 
 

PD-PCb 
 
 
 
 

  1 2 3 4 5  6 7 8  Totaal Totaal Totaal 

ZN  
11 

(7.28) 
50 

(33.11) 
18 

(11.92) 
28 

(18.54) 
8 

(5.30) 
 

21 
(13.91) 

5 
(3.31) 

10 
(6.62) 

 
115 

(76.16) 
36 

(23.84) 
151 

(100) 

CM  
19 

(11.24) 
39 

(23.08) 
27 

(16.00) 
24 

(14.20) 
3 

(1.78) 
 

33 
(19.53) 

4 
(2.37) 

20 
(11.83) 

 
112 

(66.27) 
57 

(33.73) 
169 

(100) 

MT  
16 

(10.53) 
50 

(32.89) 
19 

(12.50) 
23 

(15.13) 
4 

(2.63) 
 

24 
(15.79) 

4 
(2.63) 

12 
(7.89) 

 
112 

(73.68) 
40 

(26.32) 
152 

(100) 

t1-3a  
46 

(9.75) 
139 

(29.45) 
64 

(13.56) 
75 

(15.89) 
15 

(3.18) 
 

78 
(16.53) 

13 
(2.75) 

42 
(8.90) 

 
339 

(71.82) 
133 

(28.18) 
472 

(100) 

 

Noot. Categorieën Taakkennis: 1. inhoud (content); 2. opbouw (organization); 3. formulering (style and tone); 4. taalcorrectheid 

(mechanics and grammar); 5. presentatie (presentation); 6. planningsactiviteiten (pre-writing activities); 7. 

formuleringsactiviteiten (writing activities); 8. reviseeractiviteiten (post-writing activities). Categorieën zijn ontleend aan Raedts et 

al.(2009) (Nederlandstalig) en Schoonen en De Glopper (1996) (Engelstalig). a = Alle adviezen b = Optelling 

productcategorieën en procescategorieën. 
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Conclusie en discussie 

 

Conclusie 

Centraal in deze studie stond de vraag: Wat is het effect van het toepassen van zelfstudie via cognitive 

modeling of via model texts bij het opstellen van een ondernemingsplan in mbo 4 op de tekstkwaliteit 

en de self-efficacy van mbo 4-leerlingen? Er werd gekeken naar de leereffecten op de korte termijn na 

het zelfstandig bestuderen en actief verwerken van de video- en tekstvoorbeelden door de leerlingen. 

Twee hypothesen zijn opgesteld. H1: Er is een verschil tussen zelfstudie via cognitive modeling en via 

model texts waar het gaat om het effect op tekstkwaliteit. H2: Er is een verschil tussen de zelfstudie 

via cognitive modeling en model texts waar het gaat om het effect op self-efficacy. De taakkennis van 

leerlingen werd verkend. 

Voor H1 is steun gevonden in de data. De tekstkwaliteit was hoger bij zelfstudie via cognitive 

modeling en via model texts dan bij instructie zonder zelfstudie, maar bleek het hoogst bij zelfstudie 

via model texts. Het verschil tussen zelfstudie via model texts en instructie zonder zelfstudie was 

bovendien significant. Voor H2 is geen steun gevonden in de data. De self-efficacy was bij zowel 

zelfstudie via cognitive modeling als zelfstudie via model texts significant hoger dan bij instructie 

zonder zelfstudie. De zelfstudie-condities verschilden onderling niet. Beide vormen van het bestuderen 

van voorbeelden lijken geschikt voor de doelgroep, voor het leren schrijven van teksten in een nieuw 

genre en voor het stimuleren van motivatie voor schrijven via self-efficacy. Zelfstudie via model texts 

lijkt op basis van deze studie het effectiefst. Het algemene beeld van taakkennis was dat de leerlingen 

vaker aan productkennis dan aan proceskennis refereerden. Bij cognitive modeling werd relatief vaker 

aan proceskennis gerefereerd, bij model texts relatief vaker aan productkennis. Specifieke 

verwijzingen naar het gebruik van een schrijfplan en een zakelijke stijl van schrijven werden alleen 

aangetroffen na implementatie van de voorbeelden. Dit zou erop kunnen duiden dat deze vormen van 

kennis zijn toegevoegd aan de taakkennis van de leerlingen met behulp van de zelfstudie. 

Tekstkwaliteit en model texts 

Uit diverse empirische studies is gebleken dat cognitive modeling tekstkwaliteit kan verhogen 

(Braaksma, 2002; Rijlaarsdam et al., 2008) en dat het gebruik van model texts tekstkwaliteit kan 

verhogen (Charney & Carlson, 1995). Studies waarbij cognitive modeling en het gebruik van model 

texts rechtstreeks met elkaar zijn vergeleken, zijn niet gevonden. De studie van Overmaat (1996) 

vertoont enige gelijkenissen met deze studie: hier werden de effecten van het zelfstandig bestuderen en 

oefenen met materialen gericht op een procesgerichte aanpak en op een productgerichte aanpak (met 

voorbeeldteksten) vergeleken. Overmaats studie verschilt op diverse punten van deze studie; de 

interventie bestond bijvoorbeeld uit een reeks van 6 lessen. Een belangrijke overeenkomst is dat 
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Overmaat ook concludeert dat het bestuderen van voorbeeldteksten het meest effectief lijkt voor 

schrijfinstructie.   

Een voor de hand liggende kritiek op de gunstige leereffecten van zelfstudie via model texts in deze 

studie is dat deze voortkomen uit de beschikbaarheid van het voorbeeld bij de schrijftaak. Het blijft 

onduidelijk of leerlingen ook kwalitatief sterkere teksten geschreven zouden hebben als zij de model 

text eerder hadden ingeleverd. Ook wordt met deze studie niet duidelijk wat de performance van 

leerlingen na een periode van bijvoorbeeld enkele dagen of weken zou zijn. Overmaat (1996) heeft, 

weliswaar in een andere context, laten zien dat zelfstudie met tekstvoorbeelden ook na afloop van een 

lessenreeks tot hogere tekstkwaliteit kan leiden.  

De beschikbaarheid van model texts tijdens de schrijftaak in deze korte studie kan op drie manieren 

worden verdedigd. Ten eerste is instructie met voorbeelden bij uitstek geschikt voor situaties waarin 

leerlingen nog weinig voorkennis hebben, zoals bij de schrijftaak in deze studie, en vermindert de 

werkzaamheid ervan naarmate er meer geleerd wordt (Van Gog, 2013). Aanvankelijk is de kracht van 

een voorbeeld juist de concrete aanwezigheid ervan. Het zou onverstandig zijn om die kracht te 

negeren.      

Ten tweede biedt de aanwezigheid van een model text bij de schrijftaak op zichzelf geen garantie 

tot leren. Individuele leerlingen bleken bijvoorbeeld de model text te vergeten of te vermijden tijdens 

de eigen schrijftaak. Het effectief leren van model texts vereist bovendien specifieke interactie met het 

voorbeeld die leidt naar transfer van relevante aspecten van dit voorbeeld naar de eigen tekst. Niet alle 

leerlingen blijken hiertoe op hetzelfde moment even goed in staat. Verschillen in voorkennis, maar 

ook in opvattingen over het gebruik van het tekstvoorbeeld, spelen hierbij een rol (Macbeth, 2010).  

Ten derde ging het in deze studie om de leereffecten van model texts op de korte termijn. Voor 

mbo-docenten is het nuttig om geïnformeerd te worden over de mogelijke effecten van het concreet 

aanbieden van model texts. Daarbij hoort ook het gebruik van model texts naast eigen schrijftaken in 

de klas. Belangrijk hierbij is wel dat de tekstvoorbeelden bewust worden geplaatst in het 

onderwijsprogramma: uiteindelijk gaat het voor de mbo 4-leerling om het demonstreren van 

schrijfvaardigheid zonder dat daar tekstvoorbeelden aan te pas komen. In de wetenschap dat een 

langdurige interventie zoals die van Gerritsen et al. (2015) geen oplossingen voor het 

schrijfvaardigheidsprobleem opleverde, is in deze studie echter bewust gekeken naar een mogelijke 

eerste stap naar meer schrijfvaardigheid, en zelfstudie met model texts kan hierbij behulpzaam zijn.     

Tekstkwaliteit en cognitive modeling  

Het beperkte leereffect op tekstkwaliteit bij zelfstudie via cognitive modeling in deze studie kan op 

verschillende manieren worden verklaard. Ten eerste kan dit veroorzaakt zijn door de opzet van de 

interventie. De video-observaties waren van voorbijgaande aard, en leerlingen moesten dus relatief 

snel een geheugenschema opbouwen, terwijl bij de model texts langer herhaalde observatie mogelijk 
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was, inclusief observatie tijdens de eigen schrijftaak (Van Gog & Rummel, 2010). Ten tweede kan dit 

veroorzaakt zijn door het ontbreken van (mentale) oefening gericht op het benaderen van het model na 

afloop van de videoactiviteit en voorafgaand aan de performance (Bandura, 1971, p. 7; Renkl, 2014, p. 

9), of aan het gebrek aan feedback en guidance daarbij (Van der Guchte, Rijlaarsdam, Braaksma & 

Bimmel, 2017, p. 13). Leerlingen zouden er om deze redenen mogelijk onvoldoende in geslaagd 

kunnen zijn om een goed geheugenschema te maken (Van Gog & Rummel, 2010). Een andere 

mogelijke verklaring is dat de video's zelf niet optimaal waren vormgegeven. Mogelijk waren deze 

cognitief te belastend of niet motiverend genoeg voor de leerlingen om na te volgen (Brame, 2015).  

Self-efficacy 

Verhoging van self-efficacy voor schrijven is uit verschillende onderzoeken naar cognitive modeling 

bekend (Schunk, 2003; Schunk, Hanson & Cox, 1987). De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat 

zelfstudie via (video-based) cognitive modeling de self-efficacy voor schrijven ook bij mbo 4-

leerlingen verhoogt. De constatering dat self-efficacy voor schrijven ook toeneemt bij zelfstudie via 

model texts is nieuw. Self-efficacy is tot recent vooral onderzocht in relatie tot observerend leren van 

voorbeelden; Van Gog en Rummel (2010) suggereerden gebruik van deze variabele voor andere 

vormen van example-based learning. Het vaker meten van self-efficacy bij het gebruik van model 

texts in de toekomst kan ervoor zorgen dat er vergelijkingsmateriaal op dit gebied beschikbaar komt.  

Mogelijke verklaringen voor de gunstige effecten van de zelfstudie via cognitive modeling en 

model texts op self-efficacy zijn de imperfecte, authentieke voorbeelden, het gebruik van 

zelfondersteunende uitspraken en het tonen van videobeelden van een peer die de schrijftaak gradueel 

onder de knie krijgt. Een hoge self-efficacy is zeer relevant, omdat mbo 4-leerlingen niet altijd 

gemotiveerd zijn om te schrijven. Meer self-efficacy kan ertoe bijdragen dat leerlingen met meer 

motivatie aan een schrijftaak beginnen en deze langer doorzetten (Zimmerman & Kitsantas, 2007). 

Bovendien tenderen leerlingen naar het generaliseren van self-efficacy wanneer er grote persoonlijke 

successen worden geboekt (Bandura, 1997, in Bong, 2001, p. 24). Een kanttekening is dat de 

accuratesse van self-efficacy in deze studie niet is vastgesteld: hiervoor zou moeten worden 

onderzocht of de self-efficacy scores gerelateerd zijn aan de scores voor tekstkwaliteit (Raedts et al., 

2009).  

Taakkennis 

Net als in het onderzoek van Schoonen en De Glopper (1996) zijn de productgerichte categorieën van 

taakkennis veel vaker gescoord dan de procesgerichte categorieën. Een mogelijke verklaring hiervoor 

is dat het moeilijker is om adviezen te verwoorden die gericht zijn op processen. Het is niet verrassend 

dat bij zelfstudie via cognitive modeling relatief meer procesgerichte taakkennis en bij zelfstudie via 

model texts relatief meer productgerichte taakkennis is gevonden. De verschillen waren echter gering. 

De concrete verwijzingen in de adviezen naar het gebruik van een schrijfplan en een zakelijke 
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schrijfstijl die alleen werden aangetroffen na zelfstudie met de voorbeelden, duiden op mogelijke 

beïnvloeding van de taakkennis via de zelfstudie. Dit zijn kleine aanknopingspunten waarop in nieuw 

onderzoek verder kan worden voortgeborduurd. Verder onderzoek naar taakkennis blijft immers 

relevant vanwege de link met de writing schemas en het belang hiervan voor de kwaliteit van teksten 

(Hayes, 2012; Hayes & Olinghouse, 2014). Recent onderzoek van Raedts et al. (2017) toont dit 

nogmaals aan: taakkennis bleek hier een voorspeller te zijn van de schrijfprestaties van 

eerstejaarsstudenten aan de universiteit bij het schrijven van een literatuurreview.      

Beperkingen in het onderzoek 

Design. Potentiële bedreigers van de interne validiteit bij repeated measures designs zijn 

tussentijdse voorvallen, testing en instrumentatie (Creswell, 2014; Shadish, Cook en Campbell, 2002). 

Het valt niet uit te sluiten dat leerlingen ten tijde van het onderzoek elders kennis over schrijven voor 

een ondernemingsplan hebben opgedaan. Er zijn echter geen signalen gevonden die hierop wijzen. 

Ook zijn er geen signalen gevonden die wijzen op een voorval van betekenis voor de studie. Potentiële 

volgorde-, treatment- en testeffecten zijn geneutraliseerd door het gebruik van een crossover-design en 

geplande wash-out periodes van enkele weken tussen de onderzoeksdagen. In deze periodes hebben 

leerlingen een intensief lesprogramma op school gevolgd of vakantie gehad, waardoor het zeer 

onwaarschijnlijk is dat zij de precieze gebeurtenissen in de condities hebben onthouden. Eventuele 

volgorde-effecten van de interventie zijn niet onderzocht omdat het aantal proefpersonen hiervoor te 

gering was. De bedreiging van instrumentatie is tegengegaan door de procedures met de instructie en 

de instrumenten constant te houden. Een plafondeffect bij de scores (Goodwin, 1998) is niet 

geconstateerd in de studie.  

Bekende bedreigers van de externe validiteit bij repeated measures designs zijn interactie van 

selectie met de treatment en interactie van de setting met de treatment (Creswell, 2014; Shadish, Cook 

en Campbell, 2002). Interactie van selectie met de treatment is voor deze studie relevant. Voor het 

generaliseren van de uitkomsten naar de mbo 4-populatie zijn meer proefpersonen uit verschillende 

mbo-opleidingen nodig. De proefpersonen in deze studie waren bijna allemaal vrouwen. Deze situatie 

is niet representatief voor alle mbo-opleidingen. Intensieve werving onder diverse mbo-scholen 

leverde overigens onvoldoende proefpersonen op om een a-selecte steekproef kunnen realiseren. Het 

uitvoeren van een kleinschaliger studie met een specifieke doelgroep zoals in deze studie bood wel 

mogelijkheden voor maatwerk. Het gebruik van maatwerk in mbo-schrijfonderzoek was een van de 

adviezen die Gerritsen et al. (2015) gaven na ervaring op te hebben gedaan met een grootschalige 

interventie. Om te achterhalen of vergelijkbare resultaten zoals in deze studie ook in een andere setting 

kunnen worden gerealiseerd, is het belangrijk om een beoogde setting goed te analyseren.       

Instrumenten. In de deze studie is geen gebruikgemaakt van de antwoorden die leerlingen 

schreven in de werkbladen met de observatievragen bij de voorbeelden. Ook is er geen 
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gebruikgemaakt van de antwoorden van leerlingen bij de Kahoot! quizzen. In beide gevallen hadden 

mogelijk waardevolle inzichten verkregen kunnen worden, bijvoorbeeld in de manier van het 

verwerken van de voorbeelden en de uitleg over tekstonderwerp.     

Instrument voor tekstkwaliteit. Het instrument van Ekens en Meestringa (2013) had een aantal 

voordelen voor het doen van schrijfonderzoek onder mbo 4-leerlingen. Het was gebaseerd op het 

Referentiekader taal en rekenen, dat gebruikt wordt voor het onderwijzen en beoordelen van schrijven 

in het mbo. Het sloot ook aan bij een focus op curriculumbreed schrijven, omdat het flexibel was ten 

aanzien van genres en omdat door Ekens en Meestringa doelbewust de tekstdimensie 'onderwerp' in 

het model was opgenomen. Met behulp van deze dimensie kon bijvoorbeeld een oordeel over de 

behandeling van een onderwerp uit de beroepsvakken worden gegeven naast de meer gebruikelijke 

oordelen over samenhang en afstemming op doel en publiek. 

Beoordeling van de teksten met het instrument was in deze studie echter niet eenvoudig. Er waren 

veel inspanningen van de beoordelaars nodig om tot stabiele eindscores te komen. De vijfpuntsschaal 

werkte een grotere kans op variatie in interpretaties door beoordelaars in de hand (Speijers et al., 

2014). Het maken van een descriptieve schaal was behulpzaam voor het concretiseren van de 

vijfpuntsschaal. Scores voor tekstkwaliteit in deze studie werden uiteindelijk bereikt door het gebruik 

van deze descriptieve schaal in combinatie met rater negotiation en averaging scores (Trace et al., 

2017).  

Beoordeling van teksten is zeer arbeidsintensief en er is steeds meer onderzoek waarbij de kwaliteit 

van de beoordeling wordt afgezet tegen de benodigde tijdsinvestering (Bouwer, Béguin, Sanders, & 

Van den Bergh, 2015; Coertjens, Lesterhuis, Verhavert, Van Gasse & De Maeyer, 2017). In het kader 

van schrijfonderzoek lijken nieuwe softwaretoolkits voor systematische tekstanalyse, zoals NVivo, een 

interessant hulpmiddel voor beoordeling van teksten, omdat deze hiermee op verschillende niveaus 

nauwkeurig geanalyseerd kunnen worden met kwantitatieve en kwalitatieve tekstanalysetools, die het 

combineren van automatisch coderen van tekst in contentcategorieën en het ondersteunen van 

tekstinterpretatie door onderzoekers mogelijk maken (Geisler, 2016).  

Instrument voor self-efficacy. Met behulp van enkele aanpassingen in de vragenlijst voor self-

efficacy (Braaksma et al., 2018) kon deze gericht worden op het schrijven van een informatieve tekst 

bij de mbo 4-leerlingen. De interne consistentie van het instrument bleek goed te zijn.      

Instrument voor taakkennis. Onafhankelijk coderen door twee beoordelaars leidde tot goede 

overeenstemming over de categorieën van taakkennis (Landis & Koch, 1977). Net als bij Raedts et al. 

(2017) werd daarna overeenstemming gezocht bij verschillen tussen beoordelaars. Deze verschillen 

bleken zich te concentreren rond gevallen waarin de beoordelaars niet eenduidig konden vaststellen of 

een advies duidde op een reviseeractiviteit (knowing how) of een tekstkenmerk (knowing that). De 
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oorzaak hiervan was waarschijnlijk de gebruikte vraagstelling voor het uitlokken van productgerichte 

adviezen: 'Waaraan kun je achteraf zien dat het een goede tekst is geworden?'  

Net als bij Raedts et al. (2009) was het duiden van de adviezen geen sinecure. Een beperkt aantal 

adviezen is toegewezen aan twee categorieën, omdat beide beoordelaars van mening waren dat de 

adviezen die verwezen naar objectiviteit van tekst en naar zakelijk schrijven onlosmakelijk met elkaar 

verbonden waren en zowel tot categorie 1 (inhoud, content) als categorie 3 (formulering, style and 

tone) behoorden. Een punt waar voorafgaand aan de studie onvoldoende rekening mee is gehouden, is 

dat de moeilijkheden van de doelgroep met schrijven ook zouden doorwerken in schriftelijke 

responsen bij het meten van taakkennis. De genoteerde adviezen waren niet altijd even helder 

geformuleerd, waardoor beoordelaars met ambigue mededelingen te maken hadden en codering lastig 

was. Raedts et al. (2009) merkten eerder al op dat leerlingen bij vage omschrijvingen allerlei 

activiteiten in hun hoofd zouden kunnen hebben. Een verklaring gegeven door de leerlingen zelf zou 

in deze gevallen meer helderheid kunnen geven over wat precies bedoeld werd met het advies. 

Participatief onderzoek doen in het mbo 

W. Kicken (persoonlijke communicatie, 2 juli 2018), die onderzoek deed naar vraaggestuurd leren bij 

een kappersopleiding bij een regionaal opleidingscentrum, merkt op dat de mbo-leerlingen in haar 

studie verbaal veel sterker bleken dan op schrift en dat in gesprek gaan met de leerlingen veel meer 

opleverde dan een schriftelijke reflectie. Bij vervolgonderzoek in mbo 4-opleidingen zou daarom beter 

rekening gehouden kunnen worden met een actievere en meer verbale rol van proefpersonen. 

Leerlingen zouden ook kunnen participeren in design van de voorbeelden, specifiek de 

videovoorbeelden. De leerlingen kijken vanuit hun verwevenheid met de alledaagse beeldcultuur 

waarschijnlijk anders naar video's dan onderzoekers, ontwerpers of docenten. Enkele leerlingen 

vertelden tijdens het onderzoek spontaan dat er in de video's (te) weinig gebeurde. Mogelijk kunnen 

leerlingen vertellen hoe voor hen de ideale video eruitziet. Creativiteit kan gebalanceerd worden met 

wetenschappelijke inzichten en creativiteit: meer focus in de video's kan bijvoorbeeld gerealiseerd 

worden via Explicit Strategy Instruction, een vorm van cognitive modeling waarbij belangrijke 

aspecten van de taak worden gesignaleerd via visual cues en het gebruik van een acroniem (Raedts et 

al., 2017). Ook het observeren van het effect van teksten op voor hen relevante lezers, zoals iemand 

van de Kamer van Koophandel of een vertegenwoordiger van de kappersbranche, is een interessante 

insteek voor video-based modeling bij deze doelgroep waarover kan worden nagedacht (Elving & Van 

den Bergh, 2017; Evers-Vermeul & Van den Bergh, 2009) 

Suggesties voor vervolgonderzoek 

Het onderzoeksterrein van schrijven in mbo 4-opleidingen is vrijwel onontgonnen. Ook het onderzoek 

naar model texts is tot heden beperkt gebleven. Om deze redenen zijn er veel suggesties voor 

vervolgonderzoek mogelijk; waarvan er in deze tekst nog drie worden vermeld.  



34 

 

Een eerste suggestie is om de effectiviteit van leren van zelfstudie via cognitive modeling en model 

texts over een langere periode met elkaar te vergelijken. In deze studie is een eerste aanzet gegeven 

voor meer kennis over het vergroten van de schrijfvaardigheid van mbo 4-leerlingen via het leren van 

voorbeelden, maar meerdere inspanningen zijn nodig om effecten op de langere termijn te stimuleren 

en te meten. Een lessenreeks van ongeveer 6 lessen, zoals in de studie van Overmaat (1996) is 

mogelijk een goede vervolgstap. In het verlengde hiervan zou verder gekeken kunnen worden naar de 

optimale ratio van voorbeelden en aanvullende instructie, zoals oefening en feedback om na te gaan of 

de effectiviteit van cognitive modeling hiermee toeneemt (Van Gog & Rummel, 2010).  

Een tweede suggestie is het onderzoeken van oplossingen voor specifieke schrijfproblemen die in 

mbo 4-opleidingen worden geconstateerd, zoals grammaticaproblemen of spellingsproblemen 

(Rijlaarsdam et al., 2008, p. 75). In deze studie is bewust weinig aandacht aan taalcorrectheid 

geschonken. De mogelijkheden van het leren van voorbeelden op dit vlak kunnen echter wel in 

vervolgonderzoek worden bekeken. Inspiratie en kennis voor een dergelijk onderzoek is te vinden in 

Van de Guchte et al. (2017). Deze onderzoekers ontdekten dat observatie van mondeling gebruik van 

grammaticale structuren op video leerlingen hielp met focussen op deze structuren zonder 

'metalinguistisch'gepraat' over grammatica. Een focus op taal bij de observatie werd in de studie in 

verband gebracht met vaker en accurater gebruik van nevenschikkende en onderschikkende zinnen, en 

een focus op content met meer productie hiervan. Een schrijfvariant van een dergelijke studie lijkt 

realiseerbaar.  

Een laatste suggestie is het onderzoeken van de leereffecten van een potentieel krachtige 

combinatie van cognitive modeling en model texts, waarbij de model text door leerlingen geanalyseerd 

wordt als product na analyse van het proces (Van Gog & Rummel, 2010, p.168). Net als in deze 

studie, zou daarbij een beroepsgerichte schrijftaak als aanleiding genomen kunnen worden.   

De rol van informatietechnologie bij vervolgonderzoek vraagt speciale aandacht. Rijlaarsdam et al. 

(2008) besteedden hier al eerder aandacht aan in relatie tot observerend leren. Eerder gebruikte 

technologieën als key-logging en screen recording kunnen worden aangevuld met nieuwe software 

voor text comparison, systematic text analysis en eye-tracking.  

Suggesties voor de onderwijspraktijk 

Mbo 4-opleidingen kunnen de curriculumbrede doelen van schrijven tegen het licht houden en 

vervolgens definiëren wat er precies verwacht wordt bij de verschillende algemene, beroepsgerichte en 

examengerichte schrijftaken en tekstsoorten. Een databank met tekstvoorbeelden van deze genres kan 

worden aangelegd om de concrete verwachtingen voor schrijven voor iedereen in de opleiding 

inzichtelijk te maken (Wiggins & McTighe, 2007). Het Referentiekader taal en rekenen (2008) kan 

worden gebruikt om basiscriteria te formuleren. Een beoordelingsinstrument dat zowel kwalitatief 

sterk als gemakkelijk hanteerbaar is, lijkt ideaal, maar ook investeren in goed overleg over 
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tekstbeoordelingen heeft evidente voordelen, zoals 'positive washback' op de lessen (Trace et al., 2017, 

p.3).    

De tekstvoorbeelden kunnen worden gebruikt voor zelfstudie bij schrijflessen. Het is dan wel nodig 

dat de model texts binnen bereik van navolging door de leerlingen liggen en dat ze versterkt worden 

met tekstballonnen en observatievragen die actieve verwerking uitlokken. Docenten kunnen ervoor 

kiezen om genoteerde antwoorden bij de observatievragen groepsgewijs te bespreken, maar kunnen, 

zo blijkt uit deze studie, er tot op zekere hoogte ook op vertrouwen dat leerlingen los van 'explanation' 

met voorbeelden in staat zijn om zelf hun schrijven te verbeteren.     

Relevant voor mbo 4-opleidingen is ook dat vakgerichte schrijflessen met tekstvoorbeelden de 

kwaliteit van vakspecifiek redeneren in een tekst kunnen verhogen (Van Drie, Braaksma & Van 

Boxtel, 2014). Bij de meer cognitief geöriënteerde beroepsvakken in mbo 4 moeten de leerlingen leren 

redeneren en vervolgens bijvoorbeeld in een schriftelijk proefwerk aantonen dat ze dit voldoende 

kunnen. Een vakgerichte schrijfles met tekstvoorbeelden van slechts een uur kan daarbij al een 

verschil maken. Taaldocenten en vakdocenten kunnen deze lessen samen ontwerpen of geven.    

De evidente steun die het observeren van concrete tekstvoorbeelden en het observeren van 

imperfecte hardop denkende modellen voor lerende schrijvers genereert, kan in de praktijk 

betrekkelijk eenvoudig worden gerealiseerd: model texts kunnen in een kort tijdbestek worden 

gemaakt of gekozen en vervolgens bewerkt. Wanneer er geen video's beschikbaar zijn, kunnen 

docenten ook live de uitvoering van schrijftaken modelleren.    

Het mbo is bij uitstek een omgeving waar praktisch leren aan de hand van voorbeelden thuishoort: 

in praktijklessen op school wordt de beroepspraktijk gemodelleerd en in de beroepspraktijk kijken 

leerlingen de kunst af bij een beroepskracht. In deze studie is gebleken dat mbo 4-leerlingen ook bij 

een complexe, cognitieve taak als het leren schrijven van een tekst in een nieuw genre baat kunnen 

hebben bij het leren van voorbeelden.    
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Bijlage A 

 

Content van de Voorbeelden met Vragen uit de Werkbladen en Beoogde Observatiefocus 

 

Tabel B1 
 
Videocontent met Vragen uit de Werkbladen en Beoogde Observatiefocus 
  

 

Video Bij Schrijfopdracht Promotie 

 

 

Content per videofragment (F) 

 

Vragen in Werkblad (V)1 
 

Beoogde Observatiefocus 

 

F1. (05:02 min.) 
De leerling leest de schrijfopdracht en 
de bronnen en markeert fragmenten 
voor overzichtelijkheid en focus. Zij 
benoemt het nut van het schrijfplan 
en maakt een schrijfplan met een 
koppeling naar de schrijfopdracht. 
Het plan is globaal uitgewerkt op 
alineaniveau. Zij benoemt het 
voltooide plan als een opstap naar 
het uitwerken van de opdracht. 
 

V1. Ongeveer halverwege fragment 1 besluit 
de leerling in de video een schrijfplan te 
maken. Welke reden heeft zij hiervoor?  
 
V2. De leerling geeft in het schrijfplan elke 
promotieactiviteit een eigen alinea en noteert 
kort informatie erover. Bij twee alinea's besluit 
ze extra informatie toe te voegen (video ± 
03:00 min.). Om wat voor soort informatie 
gaat het? 
 

Primaire focus op het proces van 
plannen. Verder: gebruik van 
taakmaterialen voor plannen en 
stapsgewijze taakaanpak. 
 
 
 

F2. (04:49 min.) 
De leerling schrijft de titel en de 
inleiding. Zij gebruikt de bronnen om 
inhoud te genereren en bevraagt 
zichzelf over de tekst. Zij leest de 
inleiding terug en vergelijkt deze met 
het schrijfplan. Zij concludeert dat niet 
alle elementen in de inleiding staan 
en verandert de inleiding 
overeenkomstig. Zij voegt informatie 
over de tekstopbouw toe en vervangt 
enkele woorden. 
 

V3. Je ziet in dit fragment de leerling 
regelmatig even stoppen en nadenken. Waar 
gebruikt ze die pauzes voor, denk je? 
 
V4. Eerst vindt de leerling in de video dat de 
inleiding compleet is. Hoe komt ze erachter 
dat er toch nog meer in de inleiding moet 
staan? 
 
V5. Aan het einde van het fragment sleutelt 
de leerling nog steeds aan de inleiding. Wat 
voegt zij als laatste toe? 
 

Primaire focus op de processen 
schrijven en reviseren. Verder: 
gebruik van taakmaterialen en 
schrijfplan voor het genereren van 
inhoud en het monitoren van de 
taakuitvoering. 
 
 

F3. (03:49 min.) 
De leerling schrijft de tweede alinea 
(over een eerste promotieactiviteit). 
Zij gebruikt het schrijfplan, de 
schrijfopdracht en de bronnen om de 
inhoud en de opbouw van de alinea 
te controleren.  

 

V6. Helemaal aan het einde van het fragment 
herhaalt de leerling voor zichzelf de 
belangrijkste punten in de alinea: 'wat' en 
'waarom'? Wat wil ze hiermee bereiken, denk 
je? 
 

Primaire focus op de processen 
schrijven en reviseren. Verder: 
gebruik van taakmaterialen en 
schrijfplan voor het genereren van 
inhoud en het monitoren van de 
taakuitvoering. 
 

F4.  (04:28 min.) 
De leerling schrijft de derde alinea 
(over een tweede promotieactiviteit) 
en benoemt het doel van de alinea. 
Zij breidt het schrijfplan uit na het 
herlezen van de bronnen en denkt 
hardop na over de inhoud van de 
alinea in relatie tot de schrijfopdracht. 
Zij breidt selectief zinnen in de alinea 
uit, voegt details toe, verbetert een 
zin en vervangt een woord. 
  

V7. Met welk woord verbindt de leerling deze 
alinea met de vorige? 
 
V8.De leerling gebruikt haar schrijfplan en de 
bronnen om deze alinea op te bouwen. 
Welke vraag stelt ze zichzelf over de 
doelgroep? (±  02:20 min.). 
 

Primaire focus op de processen 
schrijven en reviseren. Verder: 
gebruik van taakmaterialen en 
schrijfplan voor het genereren van 
inhoud en het monitoren van de 
taakuitvoering. 
 

F5.  (03:42 min.) 
De leerling schrijft de vierde alinea 
(over een derde promotieacitiviteit). 
Zij breidt het schrijfplan uit na het 
herlezen bronnen van de bronnen en 
werkt de alinea uit volgens plan. zij 
benoemt hardop de vereiste van 
zakelijk formuleren. Ze denkt na over 

V9. Wat vind je van de volgorde waarin de 
leerling dingen uitlegt in deze alinea? 
 

Primaire focus op de processen 
schrijven en reviseren. Verder: 
gebruik van taakmaterialen en 
schrijfplan voor het genereren van 
inhoud en het monitoren van de 
taakuitvoering. 
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de alinea en voegt daarna nog een 
cruciaal element toe. 
 

F6.  (04:25 min.) 
De leerling schrijft de vijfde alinea 
(over een vierde promotieactiviteit) en 
het slot. Zij gebruikt de 
schrijfopdracht en de bronnen om 
hardop te formuleren wat er in het 
slot geschreven wordt. Zij leest het 
slot terug en benoemt het 
signaalwoord aan het begin van het 
slot. Zij controleert de tekst tenslotte 
op helderheid, volledigheid, 
samenhang en taalgebruik. Zij 
verbetert enkele aspecten van 
interpunctie en spatiëring. De leerling 
vermeldt dat zij de tekst verder op 
spelling en grammatica gaat 
controleren om daarna de tekst in te 
leveren. Deze controle wordt in de 
video niet getoond.  
 

V10. De leerling controleert in dit fragment de 
hele tekst. Waar let zij vooral op? Noem de 
twee belangrijkste dingen. 
 
V11. Denk je dat deze leerling de tekst met 
een goed gevoel inlevert? 
 
V12. Wat vind je van de aanpak van de 
schrijfopdracht door de leerling? 
 
 
 
 
 

Primaire focus op de processen 
reviseren en schrijven. Verder: 
reviseren op tekstniveau, beslissen 
over beëindigen van de taak. 
 
 

 

Video bij Schrijfopdracht Concurrentie 

 

 

Content per videofragment (F) 
 

Vragen Werkblad (V) 
 

Beoogde Observatiefocus 

 

F1. (05:09 min.) 
De leerling leest de schrijfopdracht en 
bronnen en markeert belangrijke 
zaken voor het doel van de opdracht. 
Zij maakt een schrijfplan met een 
koppeling naar de schrijfopdracht en 
zoekt in de bronnen naar de 
relevante informatie. Het plan is 
globaal uitgewerkt op alineaniveau.   

V1. Ongeveer twee minuten ver in fragment 1 
besluit de leerling in de video een schrijfplan 
te maken. Welke reden zou ze hiervoor 
hebben? 
 
V2. De leerling geeft in het schrijfplan elke 
concurrent een eigen alinea en noteert kort 
informatie erover. Bij ongeveer 03:20 min. ver 
in de video vat ze samen wat er tot dan toe al 
in het plan is verwerkt. Bij alinea 5 probeert 
ze kort te noteren wat de salon onderscheidt 
van de concurrenten. Ze gebruikt daarbij de 
cijfers 1 en Waarom doet ze dat, denk je? 
 

Primaire focus op het proces van 
plannen. Verder: gebruik van 
taakmaterialen voor plannen en 
stapsgewijze taakaanpak. 
 
 
 

F2. (05:05 min.) 
De leerling houdt het voltooide 
schrijfplan bij de hand en schrijft de 
titel en de inleiding. Zij zoekt 
relevante informatie op in de bronnen 
en vraagt zich hardop af wat er in de 
tekst moet komen. Zij vermeldt aan 
het einde van de inleiding de 
tekstopbouw. 

V3. Je ziet in dit fragment de leerling 
regelmatig even stoppen en nadenken. Waar 
gebruikt ze die pauzes voor, denk je? 
 
V4. Eerst vindt de leerling  in de video dat de 
inleiding compleet is. Hoe komt ze erachter 
dat er toch nog meer in de inleiding moet 
staan? Ongeveer 3:49 ver in de video denkt 
de leerling hardop over 'wat er eigenlijk in de 
tekst komt'. Hoe gaat ze verder met de 
inleiding? 
 
V5. Aan het einde van het fragment sleutelt 
de leerling nog steeds aan de inleiding. Wat 
voegt zij als laatste toe? 
 

Primaire focus op de processen 
schrijven en reviseren. Verder: 
gebruik van taakmaterialen en 
schrijfplan voor het genereren van 
inhoud en het monitoren van de 
taakuitvoering. 
 
 

F3. (04:21 min.) 
De leerling schrijft de tweede alinea 
(over een eerste directe concurrent). 
Zij gebruikt hierbij het tekstplan en 
noemt het alineaonderwerp. Zij zoekt 
in de bronnen relevante informatie 
over het onderwerp en controleert 
deze achteraf weer met de bronnen. 
Zij leest de alinea terug en maakt 
deze tenslotte af. 
 

V6. In deze alinea schrijft de leerling over een 
directe concurrent. Na ongeveer een minuut 
vraagt de leerling zich hardop af 'waarom is 
het eigenlijk een concurrent'? Wat wil ze 
hiermee bereiken, denk je? 
 

Primaire focus op de processen 
schrijven en reviseren. Verder: 
gebruik van taakmaterialen en 
schrijfplan voor het genereren van 
inhoud en het monitoren van de 
taakuitvoering. 
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F4. (03:56 min.) 
De leerling schrijft de derde en de 
vierde alinea (over een tweede 
directe concurrent en een indirecte 
concurrent). Zij gebruikt de bronnen. 
Zij monitort of zij de doelen van de 
derde alinea heeft bereikt. Zij gebruikt 
het schrijfplan en de bronnen als 
input voor de vierde alinea en schrijft 
de alinea.  

V7. In dit fragment schrijft de leerling alinea's 
3 en 4. Met welke woorden verbindt de 
leerling alinea 3 met alinea 2? 
 
V8. De leerling gebruikt haar schrijfplan en de 
bronnen om deze alinea's op te bouwen. 
Ongeveer halverwege vertelt de leerling dat 
ze 'even gaat terugkijken naar wat ze gedaan 
heeft' met alinea 3. Waar let ze vervolgens 
op? 
 

Primaire focus op de processen 
schrijven en reviseren. Verder: 
gebruik van taakmaterialen en 
schrijfplan voor het genereren van 
inhoud en het monitoren van de 
taakuitvoering. 
 
 

F5. (03:47 min.) 
De leerling schrijft de vijfde alinea 
(over de onderscheidendheid van de 
eigen salon). Zij selecteert in de 
bronnen voor de alinea relevante 
informatie. Zij denkt na over 
uitbreiding van de alinea en breidt de 
alinea uit. De leerling herformuleert 
belangrijke informatie en formuleert 
een slotzin. 
 

V9. Wat vind je van de volgorde waarin de 
leerling uiteindelijk dingen uitlegt in deze 
alinea? 
 

Primaire focus op de processen 
schrijven en reviseren. Verder: 
gebruik van taakmaterialen en 
schrijfplan voor het genereren van 
inhoud en het monitoren van de 
taakuitvoering. 
 
 

F6. (03:40 min.) 
De leerling schrijft de slotalinea.  
Zij benoemt dat zij een conclusie gaat 
schrijven en verifieert bij het schrijven 
tussentijds of de eerder in de tekst 
opgenomen informatie klopt. Zij 
controleert de tekst tenslotte op 
helderheid, volledigheid, samenhang 
en taalgebruik. Zij verbetert een 
detail. De leerling vermeldt dat zij de 
tekst verder op spelling en 
grammatica gaat controleren om 
daarna de tekst in te leveren. Deze 
controle wordt in de video niet 
getoond.  
 

V10. De leerling schrijft in dit fragment een 
hele aardige conclusie. Misschien ontbreekt 
er nog net een laatste zin om de tekst echt 
helemaal af te maken. Wat zou jij in zo'n 
slotzin schrijven?    
 
V11. De leerling controleert in dit fragment 
ook de hele tekst. Waar let zij vooral op? 
Noem de twee belangrijkste dingen. 
 
V12. Wat vind je van de aanpak van de 
schrijfopdracht door de leerling? Denk je dat 
ze de tekst met een goed gevoel inlevert? 
 

Primaire focus op de processen 
reviseren en schrijven. Verder: 
reviseren op tekstniveau, beslissen 
over beëindigen van de taak. 
 
 

Noot. 1 = Vragen voor observatie (eliciting questions) bij de verschillende videofragmenten, die individueel schriftelijk worden beantwoord 
(Braaksma, 2002).  

 

 

Tabel B2 
 
Model Text Content met Vragen uit de Werkbladen en Beoogde Observatiefocus 
  

 

Model Text bij Schrijfopdracht Promotie 

 

 

Content per Alinea (A/T)1  

 

 

Vragen Werkblad (V) 

 

 

Beoogde Observatiefocus 

 

A1. (123 woorden). 
Inleiding met informatie over de 
salon, het tekstonderwerp en 
informatie over de tekst. 
 
T1. De schrijver legt in de inleiding uit 
waarover de tekst precies gaat en 
hoe die is ingedeeld. De toon is 
gezet! 
 
T2. De schrijver gebruikt een 
neutrale, zakelijke stijl van schrijven. 
Ik en u worden niet gebruikt. De 
informatie krijgt zo alle aandacht. 
Prima! 
 

V1. De schrijver noemt in de inleiding 
concrete woorden om de onderneming (de 
salon) te beschrijven. Welke voorbeelden 
hiervan zie je? 
 
V2. In de inleiding wordt informatie gegeven 
over de opbouw van de tekst. Met welke 
woorden heeft de schrijver dat gedaan? Ken 
je nog meer woorden om volgorde aan te 
geven? 
 

Primaire focus op samenhang (T1, 
V2), onderwerp (V1) en 
afstemming op doel en publiek 
(T2) in het product. 
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A2. (97 woorden). 
Beschrijving van de eerste 
promotieacitiviteit. 
 
T3. Aha, de schrijver houdt zich aan 
de tekstindeling. In deze alinea komt 
de eerste activiteit aan bod. 
 
T4. Prettig: de schrijver verbindt 
zinnen met woorden als 'ook' en 
'zoals', en gebruikt  zinnen van 
verschillende lengtes. 
 
 
 

V3. De schrijver gebruikt een neutrale, 
zakelijke manier van schrijven in de inleiding. 
Is dat bij deze alinea ook zo? Waaraan kun je 
dat zien? 
 
V4. In alinea 2 wordt over één onderwerp 
geschreven: een directe concurrent. Waar in 
de alinea legt de schrijver uit waarom het een 
concurrent is? 
 
V5. Met de woorden ‘net als’ in alinea 2 geeft 
de schrijver aan dat er iets vergeleken wordt. 
Welk ander woord in deze alinea wordt 
gebruikt voor nóg  een vergelijking?  
 

Primaire focus op samenhang (T3, 
T4, V4, V5), afstemming op doel 
en publiek (V3) in het product. 
 
 
 

A3. (172 woorden). 
Uitgebreidere beschrijving van de 
tweede promotieactiviteit. 
 
T5. Handig, het  signaalwoord 'ook' 
helpt om alinea 2 en 3 te verbinden.  
 
T6. Het onderwerp promotie wordt 
goed begrepen! De schrijver heeft het 
hier over het bereiken van de 
doelgroep en over kosten en 
opbrengsten van de promotie. 
 
T7. Aha, dit is alweer de tweede 
promotieactiviteit. 
 

V6. In deze alinea legt de schrijver 
uitgebreider uit wat de promotieactiviteit 
inhoudt en waarvoor deze bedoeld is. Eerst 
wordt uitgelegd om welke promotieactiviteit 
het gaat. Hoe gaat het verder?  
 
V7. In deze alinea gebruikt de schrijver ook 
details, zoals bij de advertentiekosten. Wat is 
het doel daarvan in deze alinea, denk je? 
 

Primaire focus op samenhang (T5, 
T7, V6), onderwerp (T6, V7) in het 
product. 
 
 
 

A4. (112 woorden). 
Uitgebreidere beschrijving van de 
derde promotieactiviteit. 
 
T8.De belangrijkste mededeling is die 
van de feestelijke opening. Daarna 
volgt meer over het feest en de reden 
ervan. Helder geordend! 
 
T9. Aan de details over het 
openingsfeest is te zien dat bronnen 
over het onderwerp goed in de tekst 
zijn verwerkt. 
 
T10. Ook naar de opdracht is goed 
gekeken. Hier wordt een 
promotieactiviteit uitgebreid 
beschreven en wordt uitgelegd 
waarom de activiteit past. 
 

V8. De alinea begint met het noemen van de 
promotieactiviteit. Waar begint het uitleggen 
van deze activiteit in de alinea?  
 
V9. Vergelijk dit met alinea’s 2 en 3. Zie je 
overeenkomsten in de opbouw van deze 
alinea’s?  
 

Primaire focus op samenhang (T8, 
V8), onderwerp (T9, T10, V9) in 
het product. 
 
 
 

A5. (58 woorden). 
Beschrijving van de vierde 
promotieactiviteit. 
 
T11. Ook in deze alinea worden eerst  
de belangrijkste medelingen  gedaan 
en volgen details en uitleg. 
. 

V10. Als je deze alinea leest, zie je nergens 
‘ik’, ‘wij’ of ‘u’. Waarom is dat zo gedaan door 
deze leerling? 
 

Primaire focus op samenhang 
(T11) en afstemming op doel en 
publiek (V10.) in het product. 
 
 
 

A6. (88 woorden). 
 
T12. De tekst eindigt met een korte 
samenvatting en een conclusie. Een 
duidelijk einde. 
 
T13. De zakelijke, neutrale schrijfstijl 
blijft de hele tekst. Overtuigend!. 
 

V11. Op welke manieren komt de schrijver in 
deze alinea terug op de vorige alinea’s?  
 
V12. Welke kwaliteiten zitten er volgens jou in 
deze tekst? (3) Aan welke dingen kun je dat 
zien? 
 

Primaire focus op samenhang 
(T12, V11) en afstemming op doel 
en publiek (T13) in het product. 
Algehele evaluatie van de tekst 
(V12). 
 
 
 

 

Model Text Bij Schrijfopdracht Concurrentie 

 

 

Content per Alinea 

 

 

Vragen Werkblad (V) 

 

 

Beoogde Observatiefocus 
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A1. Introductie van de salon, het 
tekstonderwerp en informatie over de 
tekst. 
 
T1.1 De schrijver gebruikt een 
neutrale, zakelijke stijl van schrijven. 
Ik en u worden niet gebruikt. De 
informatie krijgt zo alle aandacht. 
Prima! 
 
T2. De schrijver legt  in de inleiding 
uit waarover de tekst precies gaat en 
hoe die is ingedeeld. De toon is 
gezet!  
 

V1. De schrijver noemt in de inleiding 
concrete woorden om de onderneming (de 
salon) te beschrijven. Welke voorbeelden 
hiervan zie je? 
 
V2. In de inleiding wordt informatie gegeven 
over de opbouw van de tekst. Met welke 
woorden heeft de schrijver dat gedaan? Ken 
je nog meer woorden om volgorde aan te 
geven? 
 

Primaire focus op afstemming op 
doel en publiek (T1), samenhang 
(T2, V2) en onderwerp (V1)  in het 
product. 
 
 
 

A2. Beschrijving van de eerste directe 
concurrent en reden van 
concurrentie. 
 
T3. Aha, de schrijver houdt zich aan 
de tekstindeling. In deze alinea komt 
de eerste directe concurrent  
aan bod. 
 
T4. Het onderwerp concurrentie wordt 
goed begrepen! De schrijver noemt 
hier de sterke punten van de 
concurrent ten opzichte van Bubble: 
prijs, bereikbaarheid en website 
acties. 
 

V3. De schrijver gebruikt een neutrale, 
zakelijke manier van schrijven in de inleiding. 
Is dat bij deze alinea ook zo? Waaraan kun je 
dat zien? 
 
V4. In alinea 2 wordt over één onderwerp 
geschreven: een directe concurrent. Waar in 
de alinea legt de schrijver uit waarom het een 
concurrent is? 
 
V5. Met de woorden ‘net als’ in alinea 2 geeft 
de schrijver aan dat er iets vergeleken wordt. 
Welk ander woord in deze alinea wordt 
gebruikt voor nóg een vergelijking?  
 

Primaire focus op samenhang (T3, 
V4, V5), onderwerp (T4) en 
afstemming op doel en publiek 
(V3) in het product. 
 
 
 

A3. Beschrijving van de tweede 
directe concurrent en reden van 
concurrentie. 
 
T5. Handig, het  signaalwoord 
'tweede' helpt om alinea 2 en 3 te 
verbinden.  
 
T6. Aan de details over deze 
concurrent is te zien dat bronnen 
over het onderwerp goed in de tekst 
zijn verwerkt. 
 

V6. In deze alinea beschrijft de schrijver een 
tweede directe concurrent. Eerst wordt 
verteld om welke concurrent het gaat. Hoe 
gaat het verder?  
  
V7. In deze alinea gebruikt de schrijver 
kennis over Brainwash uit bronnen. Aan 
welke woorden kun je  volgens jou zien dat er 
feiten over Brainwash in deze alinea zijn 
verwerkt? 
 

Primaire focus op samenhang (T5, 
V6), onderwerp (T6, V7) en 
afstemming op doel en publiek 
(V3) in het product. 
 
 
 

A4. Beschrijving van de indirecte 
concurrent en reden van 
concurrentie. 
 
T7. Aha, hier wordt de indirecte 
concurrent beschreven.  
 
T8. In deze alinea wordt eerst de 
belangrijkste medeling gedaan; uitleg 
en details komen daarna.  
 

V8. De alinea begint met het noemen van een 
indirecte concurrent. Waar begint het 
uitleggen over deze indirecte concurrent in 
deze alinea?   
 
V9. Vergelijk dit met alinea’s 2 en 3. Zie je 
overeenkomsten in de opbouw van deze 
alinea’s?  
 

Primaire focus op samenhang (T7, 
T8, V8, V9) in het product. 
 
 
 

A5. Beschrijving over de 
onderscheidendheid van de salon ten 
opzichte van de concurrentie. 
 
T9. Ook naar de opdracht is goed 
gekeken. Hier wordt goed uitgelegd 
waarom Bubble onderscheidend is 
van de concurrenten. 
 
T10. De belangrijkste mededeling in 
deze alinea is die van de manier 
waarop Bubble zich onderscheidt. 
Daarna vertelt de schrijver waarom 
dat zo is. Helder geordend! 
 
T11. Prettig: de schrijver verbindt hier 
zinnen met woorden als 'ook' en 

V10. Als je deze alinea leest, zie je nergens 
‘ik’, ‘wij’ of ‘u’. Waarom is dat zo gedaan door 
deze leerling? 

Primaire focus op onderwerp (T9), 
samenhang (T10, T11) en 
afstemming op doel en publiek 
(V10). 
 
 
 



50 

 

'hierdoor', en gebruikt zinnen van 
verschillende lengtes.  
 
A6. Samenvatting van de 
concurrentie en de 
onderscheidendheid van de eigen 
salon en een conclusie. 
 
T12. De tekst eindigt met een korte 
samenvatting en een conclusie. Een 
duidelijk einde. 
 
T13. De zakelijke, neutrale schrijfstijl 
blijft de hele tekst. 
Overtuigend!  
 

V11. Op welke manieren komt de schrijver in 
deze alinea terug op de vorige alinea’s?  
 
V12. Welke kwaliteiten zitten er volgens jou in 
deze tekst? (3) Aan welke dingen kun je dat 
zien? 
 

Primaire focus op samenhang 
(T12), afstemming op doel en 
publiek (T13), samenhang (V11) in 
het product. Algehele evaluatie 
van de tekst (V12). 
 
 

Noot. 1. A = alinea. T = tekstballon met aanwijzingen over belangrijke kenmerken in de model text, in volgorde genummerd van boven naar 
beneden in de tekst en in de model text gelinkt aan de alinea's. 

 

 


