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Gestroomlijnd schrijven met een 
outline-tool

Milou de Smet, MSc, MA

Doel van de workshop

• Bekend worden met de outline-tool

• Inzicht krijgen in een effectieve outline

• Kennismaking met outline instructie voor het onderwijs

• Maar eerst: waarom is schrijven zo moeilijk en hoe kan een 
outline-tool hierbij helpen?

Schrijfproces Voorbeeld van een outline

Voordeel: 

1. Hiërarchie aanbrengen

2. Delen in- en uitklappen

3. Gemakkelijk aanpassen

4. Outline en tekst gelijk op scherm

5. Navigatie functie

Eerder onderzoek

Outlines helpen de 
kwaliteit van een tekst 
verhogen

Outlines verminderen 
cognitieve belasting
(Kellogg, 1988; 1990)

(De Smet, Broekkamp, 
Brand-Gruwel & Kirschner 
2011)



Instructie outline-tool Aan de slag: Een outline maken

Maak een outline met de tool in Word 

 Bedenk welke onderdelen / ideeën erin moeten. 

 Hoe worden deze onderdelen (hiërarchisch) gerangschikt?

Aan de slag: Analyse van outlines

Bekijk in tweetallen de drie verschillende outlines van leerlingen. 
Wat valt jullie op? 

 Kenmerken van een effectieve outline

 Mogelijke valkuilen

 Formuleer twee adviezen voor leerlingen

Aan de slag: Didactiek rond outlines

Maak in groepjes van vier een mindmap met ideeën voor een 
outline instructie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

 Technisch en inhoudelijk aspect 

 Ondersteuning (voorbeeld/ sjabloon).

 Oefeningen

 Werkvorm 

 Feedback / Beoordeling

Presenteer jullie mindmap in 2 minuten aan de groep

Observerend leren

• Observeren, analyseren, vergelijken en beoordelen van 
andere schrijvers

• Cognitieve belasting verschuift van uitvoerende taak naar de 
leertaak

• Effectief gebleken bij schrijfvaardigheid (verschillende 
tekstsoorten, verschillende niveaus schrijvers) 



Outline instructie op studieplaza Meer weten? 
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