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Benutting van Outline Tools voor het 
Schrijven en Leren van Leerlingen

Milou de Smet
Hein Broekkamp
Saskia-Brand Gruwel
Paul Kirschner

Onderwijs Research Dagen 2011, Maastricht

“Writing is easy. All you do is stare at a blank sheet of 
paper until drops of blood form on your forehead.”

Gene Fowler (1890-1960)

Voorbeeld van een outline

Eerder onderzoek

Outlines helpen de 
kwaliteit van een tekst te 
verhogen.
Kellogg (1990)

Waarom dit onderzoek?

 Elektronisch outlinen is nog niet onderzocht

 Dagelijks gebruik van computer

 Veel functies ongebruikt

 Outlining wordt niet of nauwelijks gebruikt



Onderzoeksvragen

1. Wat is het effect van een elektronische outline-tool op 
de tekstkwaliteit? 

2. Wat is het effect van een elektronische outline-tool op 
de ervaren cognitieve belasting tijdens het schrijven? 

3. Het is het effect van herhaald gebruik van de outline-
tool?

Methode

 34 leerlingen uit 4VWO 

 2 argumentatieve teksten

 Within-subjects & between-subjects design

Wel toolWel toolO+O+ Conditie (N = 16)

Wel toolGeen toolO-O+ Conditie (N = 18) 
Taak 2Taak 1

Schrijftaak

 Geschreven instructie

 90 minuten
 15 minuten outlining
 75 minuten uitwerken

 Beoordeling van de tekstkwaliteit
 Tekst structuur (r = 0.84)
 Structuur presentatie (r = 0.87)
 Uitwerking van de argumentatie structuur (r = 0.35)

Cognitieve belasting

 Subjectieve 5-punts schaal voor cognitieve belasting
Paas (1992)

Statistische analyses

 Within subject analyses
 Paired samples t-tests (one-tailed; p < .05)

 Between subject analyses
 Univariate analyses of covariance (ANCOVA)

Resultaten

 Leerlingen gebruiken outline tool niet uit zichzelf

 Leerlingen leren de tool snel toe te passen

 Tool zorgt voor beter gestructureerde teksten



Resultaten
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Presentatie van structuur
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Resultaten

 Leerlingen gebruiken outline tool niet uit zichzelf

 Leerlingen leren de tool snel toe te passen

 Tool zorgt voor beter gestructureerde teksten

 Leerlingen ervaren minder cognitieve belasting tijdens 
schrijven

Resultaten

Cognitieve belasting
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Resultaten

 Leerlingen gebruiken outline tool niet uit zichzelf

 Leerlingen leren de tool snel toe te passen

 Tool zorgt voor beter gestructureerde teksten

 Leerlingen ervaren minder cognitieve belasting tijdens 
schrijven

 Positieve effecten op schrijfproducten zijn groter voor 
herhaaldelijk tool gebruik

Vervolgonderzoek

 Uitbreiden design: conditie zonder outline-tool

 Focus op schrijfproces

 Objectievere maat cognitieve belasting

 Verbeteren beoordeling teksten



Meer informatie? 

Milou.desmet@ou.nl
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